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EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 20,3 graus (23 de gener) 

Temperatura mínima més baixa: -0,4 graus (8 de gener)

Major velocitat del vent: 103 km/h (24 de gener)

Dia més plujós: 16,4 litres (31 de gener)

Període:abril 2008. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteoro-
lògica (http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2007 
Observatorio de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 
i Escuela Universitària de Turisme ESMA 2001.
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11 Consell de les Dones del Baix Llobregat a Esplugues

13 Conferència de Montserrat Tura al Robert Brillas

15 Deu grans apostes per combatre el canvi climàtic

17 El ginjoler del Robert Brillas, afectat per la ventada

19 25 anys d’educació viària a les aules

23 El servei de mediació intercultural fomenta la convivència 

27 Firesplugues 2009 serà els dies 16 i 17 de maig

25 Celebració del Dia escolar de la no-violència i la pau

30 Contes en anglès a la Biblioteca Pare Miquel

31 Desè aniversari de la Biblioteca La Bòbila

34 Un miler de persones participen a les I Jornades de Muntanya

35 Conferència sobre els valors educatious de l’esport

20-21
Esport, lleure 
i salut al Complex
Esportiu
Municipal 
La Plana

Cada vegada que sortim d’una habitació hem
d’agafar l’hàbit d’apagar el llum

Dades meteorològiques

COLOMS DE LA PAU AL CEIP PRAT DE LA RIBA

Període:novembre-desembre 2008. Podeu connectar per Internet amb l’estació
meteorològica (http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues
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El teatre auditori
municipal permetrà 
un major impuls a 
la cultura a Esplugues

El 15 de febrer passat vam viure un moment històric: la col· -

lo cació de la primera pedra de les obres del tea tre auditori mu-

nicipal d’Esplugues. La construcció d’aquest equipament, llar-

gament esperat a la població, a la plaça Ca ta lunya culminarà

el procés de transformació de l’entorn del parc dels Torrents,

que s’ha de convertir en un dels punts estratègics de la ciutat i

en un pol d’atracció esportiva, econòmica, cultural i cívica. Un

espai en què podrem passejar per aquest magnífic parc, prac-

ticar esport al Complex Esportiu La Plana o al Camp de Futbol

Salt del Pi, crear ocupació, recerca i també cultura a la Baronda

o gaudir al nou equipament del qual acabem de posar la pri-

mera pedra d’es pec tacles oferts per companyies profes sio -

nals, per les nostres entitats o per les nostres escoles, entre

d’altres.

Seran 7 mil metres quadrats  que acolliran dos equipa-

ments en un: un teatre-auditori amb una capacitat per a 500

persones i que estarà equipat amb els darrers avenços tecno-

lògics, i una gran sala diàfana, per realitzar actes cívics, cultu-

rals i de ciutat de gran format. 

El teatre-auditori municipal servirà per impulsar la cultura

local i per posar a l’abast de la ciutadania d’Esplugues els mi-

llors espectacles. Serà un espai per a la difusió i per a la crea-

ció. Ha de donar resposta a les inquietuds culturals i cíviques

de la gent d’Esplugues, amb una oferta estable per a grans i

petits. Ha de ser una bona plataforma per difondre la nostra

cultura popular i tradicional i els projectes impulsats per les

entitats, col·lectius i persones d’Esplugues. Ha de ser  l’espai

de referència de totes aquelles persones que vulguin fer cultu-

ra des d’un escenari. Un referent metropolità en cultura de pro-

ximitat, en qualitat i en participació. 

El teatro auditorio
municipal permitirá 
un mayor impulso a 
la cultura en Esplugues

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

El 15 de febrero pasado vivimos un momento histórico: la co -

lo cación de la primera piedra de las obras del teatro auditorio

municipal de Esplugues. La construcción de este equipamiento,

largamente esperado en la población, en la plaza Catalunya cul-

minará el proceso de transformación del entorno del parque

dels Torrents, que convertirá en uno de los puntos estratégicos

de la ciudad y en un polo de atracción deportiva, económica,

cultural y cívica. Un espacio en el cual podremos pasear  por

este magnífico parque, practicar deporte en el Complex Esportiu

La Plana o en el Campo de Fútbol Salt del Pi, crear empleo, in-

vestigación y también cultura en la Baronda o disfrutar en el

nuevo equipamiento del que acabamos de colocar la primera

piedra de espectáculos ofrecidos por compañías profesionales,

por nuestras entidades o por nuestras escuelas, entre otros.

Serán 7 mil metros cuadrados que acogerán dos equipa-

mientos en uno: un teatro-auditorio con una capacidad para 500

personas y que estará equipado con los últimos avances tecno-

lógicos, y una gran sala diáfana, para realizar actos cívicos, cul-

turales y de ciudad de gran formato.

El teatro-auditorio municipal servirá para impulsar la cultura

local y para poner al alcance de la ciudadanía de Esplugues los

mejores espectáculos. Será un espacio para la difusión y para la

crea ción. Tiene que dar respuesta a las inquietudes culturales y

cí vicas de la gente de Esplugues, con una oferta estable para

mayores y pequeños. Tiene que ser una buena plataforma para

difundir  nuestra cultura popular y tradicional y los proyectos

impulsados por las entidades, colectivos y personas de Es -

plugues. Tiene que ser el espacio de referencia de todas aque-

llas personas que quieran hacer cultura desde un escenario. Un

referente metropolitano en cultura de proximidad, en calidad y

en participación.
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El futur teatre auditori mun
funcionalitat, un dels motor

Les obres de construcció del teatre auditori municipal ja han

començat. Les màquines ja han entrat al recinte on es treballarà els

propers 29 mesos per convertir en realitat el projecte perquè Es -

plugues pu gui gaudir d’aquest nou equipament. El teatre auditori

s’està construint a la plaça Catalunya, entre el talús del parc dels

Torrents i el Complex Esportiu Municipal La Plana, a l’espai ocupat

fins ara per unes pistes esportives a l’aire lliure.

El teatre auditori municipal comptarà amb una superfície total

edificada de 7.049 m2, distribuïts en dues plantes. La superior, a la

qual s’accedirà directament a través de la planta baixa de l’immo-

ble, serà un gran vestíbul diàfan, que servirà per acollir diferents

tipus d’activitats ciutadanes. La sala teatre, amb una capacitat per a

500 persones, es trobarà a la planta –1 de l’edifici. Per sota d’aques-

ta hi haurà, a més, un aparcament per a vehicles.

L’acte de col·locació de la primera pedra es va fer el 15 de fe-

brer passat, presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, la diputada al Par -

la ment Carme Figueras, el president de l’Àrea de Cultura de la

Diputació de Barcelona, José Manuel González; el primer tinent

d’alcaldia, Enric Giner; el regidor de Cultura, Eduard Sanz, i el pre-

sident de l’associació Amics de la Música de Santa Magdalena, que

va intervenir en nom del conjunt d’entitats del municipi. També hi

van assistir els portaveus municipals de PPC, Luis Ortega; CiU,

Roger Pons; i ICV, Isabel Puertas, altres regidores i regidors de la

Cor po ració, i nombrosos representants de les entitats. En l’acte es

van barrejar moltes emocions: alegria pel moment que s’estava vi-

vint, interès per conèixer el màxim possible de detalls del projecte i

il·lusió perquè tothom tenia la certesa que aquest equipament obri-

rà un bon nombre d’expectatives per a la cultura local.

Tothom va coincidir a afirmar que l’inici de les obres del teatre au-

ditori era una excel·lent notícia per a Esplugues. Així, l’alcaldessa va ex-

plicar que “estem vivint un fet històric. Avui comencem el futur, un futur

millor per a totes i tots, que ens permetrà gaudir de més i millors opor-

tunitats per gaudir, amb majúscules, de la cultura” i va destacar l’entorn

del parc dels Torrents en què s’ubicarà aquest nou equipament, en un

punt estratègic de la ciutat.

Per la seva banda, José Manuel González va recordar que el

La col·locació de la primera pedra, 
el 15 de febrer, marca l’inici de les
obres, que han de durar 29 mesos

L’auditori estarà ubicat a la plaça Catalunya, entre els edificis Symbol i el Complex Esportiu La Plana.

Comptarà amb un aparcament subterrani i els dos espais diferenciats que es descriuen a aquesta imatge virtual

Vestíbul diafan a la planta baixa Teatre a la planta soterrani -1
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nicipal serà, per ubicació i
ors de la nova Esplugues

futur teatre auditori completarà l’actual xarxa d’equipaments cultu-

rals municipals, que conformen el Casal de Cultura Robert Brillas,

el Centre Puig Coca i l’Edifici Cadí, i passarà a ser l’equipament de

referència de la ciutat. González va subratllar la col·laboració de la

Diputació en l’impuls d’aquest tipus d’equipament, “que apropen la

cultura a tothom, perquè la cultura ha de ser per a tothom”.

La diputada Carme Figueras va significar que “en temps de

crisi el que val són ajuntaments valents, com el d’Esplugues, que

fan equipaments com aquests, que donen feina ara, mentre es

construeix, i donarà en el futur, quan sigui una realitat”.

Una excel·lent notícia
El món associatiu en general i el cultural en particular ha rebut

l’inici de les obres com un fet esperançador. El director de l’Escola

Muni cipal de Música, Pere Bayona, pensa que “disposar d’un teatre

auditori és una necessitat social per a Esplugues, que és una po-

blació viva amb moltes entitats culturals que fan i volen continuar

fent activitats. La importància d’un espai cultural no són les pedres

sinó els continguts i el benefici social que reporta a la població” i

afegeix, respecte a la seva utilitat, que “ha de ser un espai que per-

meti oferir espectacles professionals de qualitat a la població però

també, i més important, ha de ser un espai dinamitzador que re-

presenti un suport a la producció local en l’àmbit de la música i les

arts escèniques: teatre, dansa, circ...”. 

La directora de les corals Musicorum, Joves Musicorum i El

Cor de la Nit explica que “l’objectiu del nou auditori hauria de ser

proporcionar a la ciutat la possibilitat de gaudir d’una variada i bona

oferta cultural i convertir-se en un referent cultural i alhora donar

cabuda als diferents actes i festivitats del municipi així com de les

seves entitats”. El seu homònim a La Coloma, Jordi Jasso, creu que

“és un gran pas per al futur d'Es plugues perque ja existeixen grups

de gran qualitat, i serà una motivació per a totes les agrupa - 

El teatre auditori municipal comptarà
amb una superfície total edificada de
7.049 m2, distribuïts en dues plantes, en
què hi haurà una gran plaça pública sota
cobert i una sala teatre amb capacitat
per a 500 persones

Moment en què l’alcaldessa posa terra a sobre de la primera pedra. Després de la seva col·lo-

cació van actuar la banda de l’Escola Municipal de Música i les corals La Coloma i Musicorum
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Ramon Sanàbria: “El teatre auditori 

ha de tenir molta vitalitat i ser un motor

de l’activitat cultural de la ciutat”

El prestigiós arqui -

tecte lleidatà Ramon Sanà -

bria és l’autor del projecte

de construcció del teatre

auditori d’Esplugues. Fa

una dè cada ja va ser l’enca-

rregat de projectar la Bi -

blio  teca Pare Miquel

• Com definiria el teatre

auditori? Quines són les

sin gularitats des del punt

de vista arquitectònic?

Quan vam començar

a plasmar el projecte, và -

rem tenir en compte molts condicionants: els habituals teatres mu-

nicipals es passen molt de temps tancats, són hermètics, perquè

no hi pot passar la llum natural, i tenen poca vida al seu voltant. No

volíem que passés el mateix amb el teatre auditori d’Esplugues.

Per dotar-lo de més vitalitat, vam proposar un edifici mixt, que con-

tingués un auditori soterrat, cosa que per la llum, la temperatura i

l’acústica serà perfecte, i un altre recinte a sobre que permetés fer-

hi altres activitats, com exposicions o lliuraments de premis, que

donés més vida al conjunt de l’equipament i que li permetés rela-

cionar-se millor amb el seu entorn. Serà una plaça pública sota co-

bert, com una porxada, tan típica de l’arquitectura catalana.

• L’entorn ha jugat un paper decisiu a l’hora del seu disseny?

Sí, i tant. El torrent és ara un parc lineal fantàstic amb equi-

paments molt singulars. Tenint en compte l’entorn, vam dissenyar

un edifici com una peça geomètrica molt estricta feta amb mate-

rials que no l’agredissin. Si l’entorn no fos aquest, la forma i el dis-

seny potser haurien estat uns altres.  

• Quins aspectes s’han de tenir en compte en el disseny d’un cen-

tre cultural?

N’hi ha tres de molt importants: trobar-ne la mida, saber per-

què servirà i que tingui una bona programació. Un equipament com

aquest ha de tenir unes mides adequades a la seva funcionalitat. I

crec que el d’Esplugues, amb una capacitat màxima de 500 perso-

nes, les tindrà. Saber perquè es farà servir és fonamental. Si, com

en el cas d’aquest, és un recinte que ha d’acollir espectacles diver-

sos, has de tenir en compte aquesta polivalència i actuar en conse-

qüència. És fonamental, en aquest sentit, la col·laboració d’un bon

enginyer acústic. Finalment, i aquesta no és una competència di-

recta de l’arquitecte, un auditori acaba sent bo o no en funció de la

seva programació. Un bon cartell el convertirà en un motor dina-

mitzador del seu entorn.

• Vostè ja va projectar la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Com

recorda aquell encàrrec?

Tinc un record magnífic d’aquella intervenció. No era fàcil

transformar una escola en una biblioteca i crec que el resultat va

ser molt bo. A més, recordo la bona sintonia que vaig tenir amb po-

lítics i tècnics. Com ha passat ara. 

cions. Felicitats a la comunitat perquè aquesta empenta farà

créixer l’educació i la cultura”. 

Amics de la Música de Santa Magdalena, per boca del seu pre-

sident, Joan Riba, expressa que “l'activitat cultural és molt intensa

en la nostra ciutat. El teatre auditori ens aportarà un marc nou,

ampli i ben equipat, que donarà un bon suport i fins i tot animarà a

programar espectacles més complexos. Pel que fa als Amics de la

Música, l'Església és un lloc ben adient per a la música de cambra,

mentre que l'Auditori permetrà presentar formacions orquestrals i

nous programes de concert”.

Per la seva banda, el músic i president d’Espluga Viva, Joan

Sa na gustín, molt vinculat a la cultura popular, opina que “des de

molts sectors de la societat d’Esplugues es veu acomplerta una de

les reivindicacions històriques de la població. Aquest teatre audito-

ri ha de proporcionar, en primer lloc, la possibilitat de gaudir d’una

oferta cultural àmplia i d’interès en produccions de fora i tenir una

sensibilitat especial amb les produccions fetes a Esplugues; i, en

segon lloc, ha d’afavorir el creixement dels futurs artistes i intèr-

prets, cercant formules de participació obertes, grups residents,

cicles de programació específics, creació de la futura banda muni-

cipal de música d’Esplugues, etc.”.

Fi nal ment, l’advocat, emprenedor cultural i cantautor Joan

Mas-Bri llas opina que “per a Esplugues, representa un salt quali-

tatiu extra or dinari. Tota la gent d’Esplugues, alhora que podrem

gaudir-ne, hem de fer el màxim esforç perquè aquest teatre audi-

tori sigui un centre de referèn cia a Catalunya. La cultura no sols

ens humanitza sinó que és l’única herència que transcendeix les

generacions. Enhorabona”. 

El teixit associatiu rep amb entusiasme
l’inici de les obres. Considera el teatre
auditori com “una necessitat” que
revifarà l’activitat cultural a la ciutat

A la primera pedra hi van posar les monedes de curs legal, un do-

cument fedatari, les portades dels diaris del dia, del Pont i del setma-

nari Far i dues peces de ceràmica elaborades per l’Escola Municipal 
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El compte enrere perquè el nou Complex

Esportiu Municipal Les Moreres sigui una reali-

tat ja ha començat. El 16 de febrer passat les

màquines van començar a fer l’enderroc del re-

cinte actual, pas previ necessari per començar

les obres de construcció del nou Complex

Esportiu Municipal. El procés d’enderroc està

previst que durarà uns dos mesos, aproxima-

dament. Les obres implicaran algunes restric-

cions d’aparcament als carrers Església i Juli

Culebras i el tancament del carrer Montserrat

Roig.

Com ja ha informat aquesta revista en

números precedents, el Complex Esportiu

Municipal Les Moreres se semblarà ben poc a

l’actual instal·lació. Comptarà amb dos pave-

llons coberts destinats a entrenaments i par-

tits oficials d’esports de sala (bàsquet, hand-

bol, futbol sala, voleibol...) i un gimnàs, que

serà destinat, fonamentalment, a l’activitat del

Club Gimnàstica Artística Les Moreres. 

La pista principal tindrà una superfície de

Comença la construcció  
del Complex Esportiu
Municipal Les Moreres  
L’enderroc de l’actual poliesportiu és el pas previ a
les obres del nou equipament

1.400 m2 i, per les seves dimensions, admetrà

la realització simultània de fins a tres entrena-

ments. Comptarà amb graderies per a unes

800 persones. L’altre pavelló, de 1.100 m2 de

superfície, també es destinarà als entrena-

ments i competicions d’esports de sala. El gim-

nàs tindrà uns 800 m2 de superfície.

Les obres de construcció del Complex

Es portiu Les Moreres, que també comptarà

amb un aparcament subterrani per a 174 vehi-

cles, tenen una durada prevista de divuit me -

sos.  

El nou Les Moreres, 
que estarà construït
d’aquí 18 mesos, tindrà
dos pavellons coberts 
i un gimnàs

Aumenta un 8,1% el
número de viajeros del
Esplubús y el JustMetro

El número de viajeros de las

líneas urbanas de autobús de

Esplugues y Sant Just aumentaron,

en su conjunto, un 8,1% durante

2008, según datos de la Entitat

Metropolitana del Transport (EMT).

Durante el año pasado, 1.134.500

personas utilizaron estas líneas,

85.444 más que en 2007. 

Corte de tráfico en la
carretera de Collblanc 

El  acceso de Esplugues a

Barcelona  a través de la carretera de

Collblanc se ha visto alterado por las

obras de construcción de una

estación de metro entre Pubilla

Casas y Collblanc, que obligan al

corte de la ctra. de Collblanc durante

más de un año. Los itinerarios

alternativos son por av. Països

Catalans y av. Diagonal, por un lado, o

por la av. Manuel Azaña, que discurre

paralela a la carretera de Collblanc.  

Nueva fase en las obras
de la calle Anselm Clavé 

Las obras de remodelación de

esta vía llegan ya al tramo entre Oriol

y Constància. El proyecto de mejora

de la calle J. Anselm Clavé significará

la reforma desde la plaza Sant Lluís

hasta el pas del Sucre.

Aclariment sobre 
La Baronda

L’Esplugues Future Factory, a

l’antiga fàbrica La Baronda, el

promouen conjuntament l’Ajuntament

i la societat Baronda Futur, integrada

per Alonso Balaguer Arquitectos

Asociados i la constructora Tau-Icesa.  

VIA PÚBLICA

La pista del pavelló principal, segons una recreació virtual
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Inversión pública para dinamizar 
la economía; cursos y asesoramiento
laboral y planes de futuro para lograr
la implantación en Esplugues de
nuevas empresas son algunas de 
las medidas para fomentar el empleo  

La mejora de la situación laboral de las personas de Esplugues es

uno de los ejes prioritarios de la política municipal. Las vías de actuación

para lograrlo son diversas: desde el incremento de la inversión pública,

destinada en parte a dinamizar la actividad económica, hasta el asesora-

miento y la atención laboral, pasando por la planificación estratégica para

conseguir que Esplugues consiga una mayor centralidad económica y,

con ella, se logre la implantación de nuevas empresas que podrían llegar

cerca de doce mil puestos de trabajo en los próximos años. 

Como un auténtico plan de choque a favor del empleo se puede

considerar el Fondo Estatal de Inversión Local que el Gobierno de José

Luis Rodríguez Zapatero ha impulsado. El efecto en Esplugues de la de-

cena de proyectos en los que se invertirán los más de 8 millones de euros

destinados a nuestra ciudad será, en este sentido, la creación o consoli-

dación de 270 empleos, como encofrador, paleta y otros del sector de la

construcción, especialmente penalizados por la situación económica. El

5 de febrero se inició el primero de los proyectos, para llevar a cabo repa-

raciones puntuales en aceras y otros elementos del barrio de la Miranda.

Otras dos actuaciones incluidas en este Fondo tendrán, además, un im-

pacto en la actividad económica a medio y largo plazo: la construcción

del recinto provisional del Mercado Municipal de Can Vidalet y la remode-

lación de la calle Doctor Manuel Riera siguiendo criterios de urbanismo

comercial. La inversión municipal en obras de gran envergadura, como

el teatro-auditorio o Les Moreres también contribuirá a la generación y

consolidación de puestos de trabajo en estos momenttos difíciles.

Fomento del comercio
El apoyo al comercio local ha sido siempre parte de la acción de

gobierno del Ayuntamiento. En estrecha colaboración con el sector, es-

pecialmente con la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues, en los

últimos años se han llevado a cabo diferentes acciones de dinamización

del sector, que van desde la mejora urbanística y de la accesibilidad de

las zonas más comerciales de la ciudad hasta la realización de campa-

ñas promocionales y la renovación de los mercados, que deben conver-

tirse en verdaderos motores económicas de sus zonas de influencia.  La

organización de Firesplugues también contribuye en la activación de un

sector clave en el modelo de ciudad que  Esplugues quiere ser.

Esplugues impulsa la dinamización
económica y la creación de empleo

Más inversión pública= más empleo.
Durante 2009 se destinarán más de 24
millones de euros a infraestructuras.
Más equipamientos y más
actividad
económica,
especialmente
en el sector de
la construcción

Asesoramiento laboral. Información
y orientación a personas en

situación de
desempleo o con
expectativas de
mejora. Más de
1.300 personas
atendidas

durante 2008

OCUPACIÓ

Dinamización

comercial.

Mejoras

urbanas,

campañas

promocionales y

renovación de los

mercados para

favorecer las compras en Esplugues
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Recursos laborales
Aunque hace ya años que el consistorio trabaja para dotar a las

personas de los recursos necesarios para que las personas puedan lo-

grar un  empleo o mejorar el que ya ocupan, estas políticas toman espe-

cial protagonismo en la coyuntura económica actual.

En 2009 se prevé que hasta 265 personas participen en los diferen-

tes cursos de formación ocupacional de informática, administrativo, ope-

rador autorizado de carretones elevadores, técnicas de comunicación

para la búsqueda de empleo y Cultura del trabajo que se organizarán en

el Centre Municipal Puig Coca. A ello hay que sumar la realización de un

taller ocupacional de auxiliar de ayuda domiciliaria —cuyas ediciones

precedentes han tenido un gran éxito en cuanto a la inserción laboral

posterior de las personas participantes—; el apoyo a la inserción laboral

de personas con discapacidad y los programas profesionales de inser-

ción, que proporcionan a las personas desempleadas una orientación la-

boral adecuada a sus necesidades mediante el diseño de un itinerario

personalizado que les permita disponer de los medios y los recursos ne-

cesarios para llevar a cabo una búsqueda de empleo autónoma y eficien-

te, y/o iniciar un itinerario formativo para favorecer su inserción laboral.

Entre enero de 2009 y diciembre de 2010, se prevé que participarán en

este programa unas 70 personas.  También se impulsan planes de em-

pleo, para la contratación temporal de personas en paro (un total de siete

entre 2008 y 2009).

La atención personalizada en el servicio de información y apoyo a

personas inmigrantes, el Centro de Recursos Laborales y el Servicio de

Ofertas llegó a más de 1.300 personas durante 2008 y se prevé que las ci-

fras sean superiores en el actual. El servicio de información y apoyo a in-

migrantes tiene como objetivo que las personas recién llegadas logren

una mejor integración social y laboral. Por su parte, el Centro de

Recursos Laborales orienta profesionalmente a quienes acuden a él y

ofrece información de ofertas de trabajo, legislación laboral, técnicas de

búsqueda de empleo... El Ayuntamiento cuenta con un servicio de ofertas

de empleo, cuya función es mediar en el mercado laboral mediante la

búsqueda de candidatos para las ofertas de trabajo presentadas por em-

presas y entidades. En la web del Ayuntamiento (www.esplugues.cat),

apartado Trabajar, se encuentra una aplicación informática Formulario

de ofertas de trabajo que permite a las empresas la presentación tele-

mática inmediata de la solicitud de puesto de trabajo

La atención personalizada para resolver dudas en el ámbito laboral

se ha visto reforzada con la creación de un servicio de asesoramiento es-

pecífico para jóvenes. Funciona, los martes por la tarde (de 17.30 a 20.30

horas), en semanas alternas, en el Casal de Cultura Robert Brillas (pri-

mer y tercer  martes) y en el Espai Jove Remolí (segundo y cuarto mar-

tes), con el objetivo de atender consultas sobre cualquier tema sociola-

boral (ver L’Agenda de febrero). La acogida ha sido muy buena en las pri-

meras semanas de funcionamiento.

Estrategia de futuro
La planificación urbanística de las zonas de la ciudad en fase de

desarrollo prevé la combinación de usos residenciales, ubicación de equi-

pamientos y actividad económica. Destaca con luz propia el parque de in-

novación empresarial, que se edificará en Finestrelles, derivado del plan

Porta BCN y que significará la creación de unos 6.000 puestos de trabajo. 

Lo mismo ocurrirá en las áreas residenciales estratégicas que se

desarrollarán en los barrios de Montesa y Can Cervera.  En Montesa se

prevé la construcción de más de 40.000 m2 de techo comercial y cerca de

24.000 para oficinas, que podrían llevar consigo la creación de un millar

de puestos de trabajo. En can Cervera, serán casi 120.000 m2 destinados

a oficinas y actividad hotelera y más de 10.000 para actividad comercial,

que comportarán la creación de casi 4.800 empleos.

Las inversiones del gobierno estatal
van a suponer la creación de 275
puestos de trabajo en el sector de la
construcción.  El recién creado servicio
de asesoramiento específico para
jóvenes en el Remolí y en el Robert
Brillas refuerza la labor del Centre de
Recursos Laborals (C.M. Puig Coca)

Asesoramiento laboral juvenil. 
El Ayuntamiento ha creado este nuevo
servicio con el objetivo de aclarar a 
la gente joven las dudas que tengan 
en el ámbito laboral

Formación continua. Cursos de
iniciación, reciclaje y mejora

de conocimientos para un
mejor acceso al mercado
de trabajo. Durante 2009

se atenderá a 265
alumnos

Hacia una centralidad económica.
Los nuevos barrios de Esplugues

combinarán los usos
residenciales y la

actividad económica
de valor añadido.
Se prevé la
creación de
cerca de 12.000
empleos en los
próximos años
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El Casal Robert Brillas acull
l’assemblea del Consell 
de Dones del Baix Llobregat

El Casal de Cultura Robert Brillas d’Es -

plugues va ser l’escenari, el 12 de febrer pas-

sat, de l’assemblea del Consell de les Dones del

Baix Llobregat. Era la primera vegada des de la

constitució d’aquest organisme, que l’assem-

blea tenia lloc fora del marc de la seu del

Consell Comarcal del Baix Llobre gat, al parc

de la comarca.  A aquest efecte impulsa ac-

cions, debats, plans, activitats tendents a

afavorir un treball transversal a favor de la

plena ciutadania. Aquesta assemblea cele-

bra una sessió almenys un cop a l’any. 

presentar un projecte que ha desenvolupat

aquest centre docent, que té com a objectiu pro-

moure entre les dones l’interès per les carreres

tècniques. 

El Consell de les Dones del Baix Llo -

bregat és un òrgan assessor, de consulta,

de participació i de promoció de les do nes

L’acte va incloure la presentació de la Guia de
Consells Municipals de Dones i el treball Eina de
Dones, de la Federació de Dones de la comarca

Torreblanca de Sant Feliu de Llo bregat. L’acte

va ser presidit per l’alcaldessa d’Esplugues,

Pilar Díaz, la presidenta de la Federació de

Dones del Baix Llobregat, Rosina López, i la

presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Ciuta dania de la

Diputació de Barcelona, Imma Mora le da. Du -

rant l’assemblea es van presentar dos treballs:

una Guia de consells muni cipals de dones, ela-

borada pel Consell Mu ni  cipal de les Dones del

Baix Llo bregat, i Eines de dones, realitzat per la

Fe de ració de Dones del Baix Llobregat. Igual -

ment, Da niel López i Txus Melo, de la Uni ver si -

tat Po li tèc nica de Catalunya-Cas tell defels, va

L’alcaldessa va presidir l’acte, amb les presidentes del Consell, Rosa Boladeras, de l’Àrea

d’Igualtat de la Diputació, Imma Moraleda, i de la Federació de Dones comarcal,  Rosina López

El Consell de les Dones
del Baix Llobregat 
és un òrgan assessor, de
consulta, de participació 
i de promoció de les
dones de la comarca

L’alcaldessa participa 
en unes jornades
d’agents locals d’igualtat

Pilar Díaz va participar el 30 de

gener, a Barcelona, a la presentació de

la xarxa d’agents locals d’igualtat.

L’alcaldessa va parlar de les polítiques

de gènere en l’àmbit municipal, les

raons del seu desenvolupament i dels

beneficis per a la ciutadania.  Altres

ponents van ser Sara Berbel, directora

general d’Igualtat d’Oportunitats en el

Treball, Mar Serna, consellera de

Treball de la Generalitat, i Amelia

Varcárcel, catedràtica de filosofia de la

Universitat d´Oviedo.

Es crea l’Associació
Observatori de les 
Dones en els Mitjans 
de Comunicació 

En el moment del tancament

d’aquesta edició estava previst que el

24 de febrer es presentés l’Associació

Observatori de les Dones en els

Mitjans de Comunicació. L’alcaldessa

d’Esplugues, Pilar Díaz, n’és la

tresorera. L’entitat agafa el relleu de

l’Observatori de les Dones en els

Mitjans de Comunicació, creat l’any

2000 pels ajuntaments d’Esplugues,

Cornellà, Sant Boi, Sant Feliu i Sant

Joan Despí, i integrat per 26 municipis

de la província de Barcelona. L’Obser-

vatori, que vol dinamitzar el debat

públic sobre el paper dels mitjans de

comunicació en la superació dels

arquetips de gènere, té com a objectius

fomentar una reflexió crítica davant de

continguts sexistes i discriminatoris

dels mèdia; practicar i fer visible la

contestació als mitjans de comunicació

des d'una perspectiva de gènere i

promoure la discussió pública sobre

les pràctiques discriminatòries dels

mitjans de comunicació.
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Montserrat Tura: 
“Em considero en deute
amb les dones que 
lluiten per la igualtat”

• Té gaires oportunitats d’assistir a

actes com aquest, en clau femenina?

La meva activitat no sempre em porta

a actes així, però sempre que em convi-

den miro d'atendre la invitació perquè

em considero en deute amb les dones

que han lluitat per la igualtat d’oportu-

nitats entre dones i homes.

• Quin és el neguit que solen expres-

sar-li aquestes dones?

Hi ha neguits que fa dècades que ar -

ros seguem, com compartir millor les

tasques de la llar i que resumiria en la

frase 'la meitat del món per a les dones

i la meitat del llar per als homes'. Les

do nes fem meravelles per intentar no

deixar res desatés.

• Com a consellera ha ocupat llocs tra-

dicionalment liderats per homes. Anem

pel bon camí o és circumstancial?

Espero que no sigui només circums-

tancial. Hi ha moltes més dones amb

res ponsabilitat política ara que fa una o

dues dècades, però avancem molt len-

tament i sempre cal esmerçar-hi esfor-

ços complementaris.

• Les dones ocupen cada cop llocs de

més responsabilitat. Es reflecteix l’in-

crement també a la militància?

Sí, fins i tot més. El que hem de fer és

deixar de banda el debat de les capaci-

tats i les no capacitats i entrar a l’era de

la confiança cap a tots els éssers hu-

mans, siguin homes o dones.

• Per a quan una dona presidenta de la

Generalitat o del govern espanyol?

Quan algun partit presenti una candi-

data, perquè no és gens habitual. Això és

feina de tota la societat, que es comen -

ci a considerar com una cosa estranya

aquesta immensa majoria de candidats

masculins.

Montserrat Tura reivindica
la igualtat real dona-home
La consellera de Justícia va participar a ‘Els Dijous
de les Dones’ i va argumentar que encara “ens
titllen de dones de ferro pel fet d’aplicar les lleis”

La consellera de Justícia, la socialista

Montserrat Tura, va ser la convidada el 5 de fe-

brer d'Els Dijous de les Dones, cicle d’activitats

mensuals que organitzen l'Ajuntament i el

Con sell Municipal de les Dones. Tura, que va

parlar al Casal de Cultura Robert Brillas sobre

Les dones i la política, va fer un repàs de las

seves vivències com a dona al davant de res-

principis del segle XX" i que "ràpidament ens

posen qualificatius com, en el meu cas, de

dona de ferro, per aplicar les normatives de

forma equitativa per a tothom".

En resposta a una assistent que va pre-

guntar si les dones tenen una forma diferent a

la dels homes de fer política, Tura va voler dei-

xar clar que no totes les dones han defensat la

ponsabilitats públiques: primer com a alcal-

dessa de Mollet i posteriorment com a conse-

llera d'In terior i actualment de Justícia.

La consellera va subratllar els evidents

avenços que s'han produït al voltant del paper

de les dones als últims temps, tot i que va dir

que "el nostre somni és la igualtat real, sense

discriminacions en la vida quotidiana i sense

necessitat de lleis paritàries, i arribar a això

pot durar dècades o segles". Com a prova que

calen aspectes per superar, Tura va afegir que

a Catalunya "la història ha mirat d'ocultar les

dones amb responsabilitats que va haver-hi a

l'edat mitjana, durant la revolució tèxtil o a

igualtat quan han arribat al poder, però que en

general “les responsabilitats que hem hagut

de tenir a la vida quotidiana, cuidant de diver-

ses qüestions al mateix temps, ens ha possibi-

litat afrontar situacions conflictives”. I, com a

exemple, una confidència: “Moltes de les grans

decisions les he pres mentre rentava els

plats”.

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va

lloar la figura de Tura, amb la qual va coincidir

de diputada al Parlament, i va assenyalar que

"encara és baix el nombre d'alcaldesses cata-

lanes, ja que som el 12% malgrat la paritat de

les llistes". 

Montserrat Tura va signar el Llibre d’honor de l’Ajuntament com a consellera de Justícia 
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Deu grans apostes per co
el canvi climàtic des de la
L’Ajuntament fa accions i campanyes de sensibilització encaminades a ll

La batalla contra el canvi climàtic és una lluita en la qual ha de

participar tothom, des dels grans organismes internacionals fins a qual-

sevol persona que faci el gest de canviar un electrodomèstic o fins i tot

una bombeta. Es calcula que són necessàries un miler de mesures per

combatre l’escalfament del planeta, que els experts han resumit en un

decàleg. EL PONT repasa de com s’estan aplicant a Esplugues aquestes

deu grans propostes des de l’Ajuntament i amb la implicació ciutadana.

• Electrodomèstics de menor consum. L’Ajuntament recomana l’ús dels

electrodomèstics de classe A en la seva etiqueta energètica, el consum

del qual pot ser fins a tres vegades menor. A més d’incloure aquest con-

sell en les guies que es reparteixen anualment durant la Setmana de

l’Energia, s’han fet campanyes per als comerços.

• Escalfadors de condensació. S’aconsella la compra de nous escalfa-

dors sanitaris d’aigua que recuperen l’escalfor del vapor de condensa-

ció.

• Televisió i resta d’equips, completament apagats. Un televisor amb la

Des d’intal·lar plaques solars fins 
a no oblidar-se d’apagar el llum 
o tancar l’aixeta, tot s’ho val en la
batalla per mitigar el canvi climàtic

bombeta vermella d’stand by pot gastar fins a un 15% més. A més d’a-

consellar en aquest sentit, el Consistori va editar adhesius recordant la

bona pràctica d’apagar el llum o tancar l’aixeta que es van distribuir per

les dependències municipals, entitats i persones que ho van demanar.

Qui en vulgui demanar, encara ho pot fer a través del 900 30 00 82 d’a-

tenció ciutadana municipal.

• Enllumenat de baix consum. Les làmpades de baix consum són més

cares però el cost s’amortitza ja que duren vuit vegades més que les

convencionals. Aquest consell val per a la vida domèstica, però també

per a l’Ajuntament, que està en ple procés de canvi de tot l’enllumenat

públic. Als semàfors també s’han canviat totes les làmpades per d’al-

tres de menor consum.

• Aprofitar el sol i aillar la casa. S’han fet recomanacions en aquest sen-

tit i sobre tot des de 2001 hi ha vigent l’ordenança d’energia solar tèrmi-

ca que obliga els edificis de nova construcció a la ins tal·lació de plaques

solars per a l’escalfament de l’aigua sanitària, sempre que es reuneixin

les condicions necessàries.

• Auditories en edificis públics. Aquesta recomanació dels experts té

previst realitzar-se a Esplugues després de signar-se el Pacte d’alcal-

des contra el canvi climàtic que es farà amb col·laboració amb la Dipu -

tació de Barcelona. L’empresa Auma serà l’encarregada de realitzar el

pla d’acció energètic de les dependèncis municipals.

• Ús de materials reciclables. Es fan campanyes periòdicament a cen-

tres escolars, casals de gent gran i associacions sobre els avantatges per

El foment de la bicicleta i del transport públic tenen com a finalitats un canvi d’hàbits en la mobilitat i la reducció de la contaminació
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MEDI AMBIENT

ombatre 
la ciutat

 lluitar contra l’escalfament

al medi ambient del reciclatge i del reaprofitament dels materials vells

per fer-ne de nous, així com recomanacions als comerços perquè posin a

la venda productes reciclats. En breu es farà una campanya per substi-

tuir les bosses de plàstic dels comerços per d’altres reutilitzables.

• Ajuda a les fonts renovables. A més de l’esmentada obligació de les

noves construccions d’incloure, sempre que sigui possible, la instal·lació

de panells solars, aquests són ja una realitat en equipaments públics:

Poliesportiu de Can Vidalet, CEM La Plana, Proa, CEIP Isidre Martí, CEIP

Gras Soler i CEIP Can Vidalet.

• Transport públic i bici. A Esplugues funcionen amb gran èxit diverses

línies urbanes de bus, l’ús de les quals va en augment, i hi ha 3,9 quilò-

metres de carril bici, que s’incrementaran amb el projecte anomenat

Ronda Verda. A més, properament s’implantarà el Bicing Me tro polità,

amb 18 parades a la nostra ciutat. Amb un objectiu similar l’Ajuntament

ha d’adquirir una bicicleta elèctrica per a ús de la seva plantilla, així com

la intenció d’adquirir tres vehicles elèctrics per als serveis tècnics i la

brigada municipal. 

L’Ajuntament continuarà en aquesta 
línia: fent auditories dels edificis públics,
fomentant alternatives a les bosses 
de plàstic i adquirint vehicles elèctrics

Por un
buen uso
de las
papeleras 

Ante la detec-

ción del uso inade-

cuado de algunas pa-

peleras situadas en la

vía pública, sobre las

que en ocasiones se

depositan bolsas de

basura, como la que

puede apreciarse en

la imagen, el Ayunta -

miento de Esplugues

hace una llamada pa -

ra el buen uso de este elemento del mobiliario urbano, donde sólo

deben depositarse envoltorios y papeles. También deben evitarse

cigarrillos encendidos, recipientes con líquido u otros residuos

cuyo destino son los contenedores. Asi mis mo, se recuerda que la

vigente Orde nanza de convivencia ciudadana y uso de la vía públi-

ca sanciona la falta de civismo que supone el uso inadecuado de

las papeleras con sanciones de hasta 150,25 euros.

La guía para reducir residuos,
en la web municipal

El Ayuntamiento de Esplugues ha colgado en su web

(www.esplugues.cat) una completa guía con recomendaciones

para la reducción de los residuos domésticos. Se trata de una

herramienta muy valiosa para que la ciudadanía pueda cono-

cer en todo momento dónde depositar o llevar cada producto

del que quiera desprenderse. 

Fomento de la adopción 
de animales de compañía

Una veintena de perros y gatos recogidos en Esplugues

permanecen en una residencia a la espera de ser adoptados.

Las imágenes de los animales pueden verse en la web munici-

pal (www.esplugues.cat), en el apartado Adopta’ns. A las perso-

nas interesadas se les entrega el animal que deseen en perfec-

tas condiciones sanitarias y sin coste alguno. El Ayun tamiento

quiere así fomentar la adopción de animales de compañía como

la manera más positiva de luchar contra su abandono.

Nuevo control de ruido de
motos y ciclomotores

Un total de 165 vehículos de dos ruedas fueron inspeccio -

nados del 27 al 30 de enero en la plaza de la Sardana, en el pri-

mero de los cuatro controles anuales que se realizan para

com batir la contaminación acústica de motocicletas y ciclomo-

tores. El 8,5% de los vehículos inspeccionados emitían ruidos

por encima del nivel legal. 

La ordenanza de convivencia sancio-

na esta falta de civismo

Collserola és el nostre gran pulmó verd. La seva conservació

també contribueix a lluitar contra el canvi climàtic
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El ginjoler del Robert Brillas,
afectat per la ventada

un dels referents culturals d’Es plugues dels úl-

tims vint anys, ja que al voltant seu es feia el Ball

del Ginjoler, un dels actes principals de les fes-

tes de Santa Mag da lena, cada 22 de juliol. La

Coordinadora d’En titats de Cultura Popular

d’Es   plugues, impulsora d’aquestes festes, ha

de  cidit donar un temps de dos o tres mesos per

veure si rebrota i, si no és així, es mirarà de tro-

bar un ginjoler gran per plantar-lo al mateix lloc

i que no es perdi la tradició el proper 22 de juliol.

A més, el vendaval va fer caure un mur del

camp de futbol El Molí —que l’Ajuntament s’ha

compromès a refer—, es va trencar la tanca del

pati del CEIP Prat de la Riba i es va produir la cai-

guda de diversos arbres de grans dimensions

sobre la via pública, mobiliari urbà, cablejat elèc-

tric i de telèfon, i fins i tot a l’interior del pati del

col·legi Folch i Torres i en una zona infantil del

carrer Sant Antoni Maria Claret, sense provocar

cap mal a les persones. El parc comarcal de Can

Vidalet, on van caure diversos arbres, es va tan-

car al públic. La caiguda d’arbres també va obli-

gar a tallar durant unes hores els carrers

Sometens, Lluís Borrassà i Picalqués.

Respecte als danys particulars, també van

caure arbres a sobre de vehicles i a l’interior de

diverses finques. 

El vendaval va afectar també murs, cablejat i
mobiliari però no va causar danys personals

Les fortes ratxes de vent que van castigar

Catalunya el passat dissabte 24 de gener van

causar diferents desperfectes sobre béns pú-

blics i particulars a Esplugues, la majoria com a

conseqüència de la caiguda d’arbres, tot i que no

es va haver de lamentar cap dany personal. La

Policia Local va realitzar més de mig centenar

d’intervencions durant tot el cap de setmana. El

dissabte, el vent va agafar una velocitat superior

als cent quilòmetres per hora a Es plugues, cap

a les onze del migdia.

Entre els desperfectes en béns públics,

valorats en 340.000 euros, destaquen els danys

causats al ginjoler situat davant el Casal de Cul -

tura Robert Brillas, en caure-li un pi a sobre.

Aquest arbre, poc comú a Catalunya i la fusta del

qual s’utilitza per fer instruments musicals, era

La caiguda d’aquest pi va

provocar danys en el ginjoler

del Casal de Cultura

La Coordinadora
d’Entitats de Cultura
Popular espera que
rebroti aquest arbre,
símbol de les festes de
Santa Magdalena

Campaña de control 
de la seguridad en 
el interior de vehículos     

La Policía Local de Esplugues

se ha adherido a la campaña para el

control del uso de los cinturones de

seguridad y de los sistemas de

retención infantil homologados en

los vehículos de cuatro ruedas, que

se ha llevado a cabo entre el 9 y el 22

de febrero. Se trata de una campaña

que se ha llevado a cabo en el

conjunto de España y que persigue el

cumplimiento escrupuloso de los

citados sistemas de seguridad como

vía para la reducción de la

mortalidad en caso de accidente.

Nova peça per als
Museus d’Esplugues

Els Museus d’Esplugues han

ampliat el seu fons amb una peça

singular que es produïa a l’antiga

Fàbrica Pujol i Bausis. Es tracta d’un

gerro de ceràmica de reflex metàl·lic,

un tipus d’objecte de grans

dimensions, a imitació de les peces

antigues, que es va produir a

Esplugues a inicis del segle XX. Els

descendents de la família Pujol han

fet la donació del gerro, juntament

amb el seu suport, un peu de ferro

forjat de gran qualitat.

El Club d’Escacs dóna
part del seu fons a
l’Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal ha ampliar el

seu fons amb uns 150 documents del

Club d’Escacs Esplugues l’Avenç,

que daten des de 1947, any en què

l’entitat va iniciar la seva segona

etapa després de la Guerra Civil, fins

a 1972.
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La educación vial
en las aulas
cumple 25 años

Esplugues fue pionera
en la implantación de
clases sobre civismo
viario por parte de la
Policía Local. Desde 
su aplicación se ha
reducido drásticamente
la accidentalidad
infantil

Hoy día no hay municipio donde no se impar-

tan nociones de educación vial a escolares. Sin

embargo, a principios de la década de los 80 no

era nada habitual. La Policía Local de Es plu -

gues fue pionera en la labor de llevar hasta las

aulas la información y los consejos necesarios

para evitar accidentes en la vía pública. El

Programa de Educación Vial, nacido en 1983,

cumple 25 años durante el presente curso.

La iniciativa surgió a raíz de un estudio que

constataba que existía un elevado número de

atropellos de peatones en edad escolar y que,

en la gran mayoría de casos, eran atribuibles a

los menores. En la actualidad, el número de ac-

cidentes en los que está implicada la población

infantil ha disminuido drásticamente (de 23 en

1983 a entre dos y cuatro al año). Lluís Muñoz,

agente responsable del servicio durante los úl-

timos 23 años, opina que “seguramente no toda

la reducción es debida a la educación vial que

impartimos, también ha habido mejoras urba-

nísticas y de protección en las entradas y sali-

das a colegios, pero es muy alentador”.

El agente Lluís es ya toda una institución en

Esplugues. Lleva más de 20 años aleccionando

a los escolares sobre el comportamiento ade-

cuado en la vía pública (conocer las señales, los

semáforos...) o en el interior de vehículos. Uno

de los aspectos que más valora es la continui-

dad del programa, ya que éste llega a todos los

cursos desde P-5, en educación infantil, hasta

6º de primaria, por lo que todo el alumnado re-

cibe nociones de educación vial al menos una

vez al año a lo largo de su vida escolar. Ocasio -

nal mente también se han realizado sesiones en

P-3 y P-4, e incluso el curso pasado en una

guardería.

Las clases varían en función del curso. Los

escolares de P-5 a 2º de primaria reciben un día

de clase con nociones básicas, que irán am-

pliándose en función del curso, y de iniciación a

la realidad del tráfico “para que aprendan las

reglas del juego”, apunta Muñoz. A partir de 3º

se trabaja sobre todo el comportamiento del

alumnado como peatones y se realiza una sali-

da. En 5º y 6º se profundiza sobre la circulación

en bicicleta y se realizan prácticas en circuitos.

Balance satisfactorio
A la hora de hacer balance de los 25 años de

educación vial en Esplugues, Lluís Muñoz re-

salta que los escolares asimilan bien la mate-

ria: “Al inicio de la clase se plantean cuestiones

sobre temas de otros años y en general lo tie-

nen bastante claro”. Y en cuanto al comporta-

miento en la calle, considera que se ha mejora-

do, pero de forma insuficiente. “Los pequeños

son muy respetuosos con la normativa, pero a

medida que crecen, este respeto va disminu-

yendo”, advierte. Pa ra Muñoz, no es un proble-

ma de falta de conocimientos. “No hago mila-

gros, lo mío es un grano de arena, ya que la

educación vial recae, de verdad, en madres y

padres. Ellos son sus modelos a imitar”. 

Unos escolares participen en

una actividad práctica de educación

vial, en el parque Pou d’en Fèlix
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Complex Esportiu Municip
un equipamiento para resp

Las actividades cardiovasculares son de las más demandadas en el CEM La Plana

Hacer ejercicio físico siempre ha sido una de las inversiones más im-

portantes de las personas preocupadas por mantenerse en for ma. Sin em-

bargo, la época del culto al cuerpo ha dejado paso a una concepción mucha

más amplia y completa del ejercicio por el bienestar de la persona. El con-

cepto se ha ido diversificando y especializando de tal manera que en la ac-

tualidad se ha abierto un abanico amplísimo de posibilidades pensadas

para perseguir un buen estado físico e incluso mental: pilates, cycling, step,

aquagym... El mejor ejemplo en Esplugues de tal pluralidad es el que ofre-

ce el Complex Esportiu Municipal (CEM) La Plana, gestionado por la em-

presa Duet Sports, que pone al alcance de sus 5.000 abonados más de una

veintena de actividades diferentes, todas ellas dirigidas por técnicos.

Teniendo en cuenta que cada actividad se repite varias veces a la se-

mana, el número completo de sesiones alcanza las 120. “Lo más impor-

tante es la variedad de la parrilla de actividades, que permite cubrir todas

las necesidades”, afirma Jesús Álvarez, coordinador de actividades dirigi-

das y fitness del centro. Se pueden agrupar en cinco grandes categorías,

según la función de las actividades. Están las destinadas a mejorar el tra-

bajo cardiovascular o aeróbico, e incluiría step, cycling, aerobic, indoor wal-

king... Otro grupo importante lo conforman los trabajos de tonificación

muscular, a través del body power (a base de pesas y barras) o las abdo-

minales. También las hay que son una combinación de los dos grupos an-

teriores y, por tanto, incluye las actividades más completas de manteni-

miento, como el tono-step. Un cuarto bloque lo conforman las actividades

acuáticas para mantenerse en forma (aquagym o su versión para perso-

nas mayores, denominada aigua d’or). Y finalmente se hallan los ejercicios

La instalación municipal ofrece cada semana a unas 5.000 personas abonadas 120
actividades dirigidas. La diversificación es cada vez mayor: trabajo cardiovascular,
fortalecemiento muscular, actividades de relajación y equilibrio mental, piscina... 

En breve aparecerá la tarjeta ‘Combina
Salut’, una apuesta para que las
personas usuarias diversifiquen su
actividad en busca de hábitos saludables
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pal La Plana: 
spirar salud

La relación entre usuarios forma

parte de la filosofía del centro

Antonia Domínguez
(71 años) 

“Todas las relacionadas con el

agua. Empecé hace 20 años

para relajarme y ahora lo veo

como algo cotidiano. Incluso

me muevo mejor que

entonces. Se lo recomiento a

todo el mundo.”

Toni Frías
(42 años) 

“Hago ejercicio cardiovascular

y musculación dos veces a la

semana. Siempre había hecho

deporte, pero lo dejé y quería

recuperarlo. Me viene muy

bien psíquicamente, me ayuda

a vivir mejor.”

Daniel Luque 
(22 años) 

“Vengo entre dos y tres días a

la semana para hacer

ejercicio aeróbico para

desestresarme y pesas para

estar en forma. Y noto que lo

estoy, me siento mejor y más

activo.”

Tugba Ogras 
(26 años) 

“Si estoy cansada hago

elípticas 20 minutos y, si no,

piscina, y en ocasiones 

también abdominales. 

Noto los resultados y estoy 

más feliz cuando vuelvo a

casa.”

LA CIUTADANIA PARLA

¿Qué tipo de ejercicio le gusta realizar en el
CEM La Plana y qué sensaciones le produce?

vinculados a la prevención y el relax: tai-chí, estiramientos y sobre todo pi-

lates. Este último es el producto actual de mayor demanda, ya que respon-

de al perfil de lo que cada vez más buscan las personas usuarias de este

tipo de instalaciones: un entrenamiento físico y mental que busca el equili-

brio del cuerpo y la mente.

Todas estas actividades están dirigidas por expertos monitores, ya

que el asesoramiento y el acompañamiento son características esenciales

de la filosofía que persigue el centro. “No entendemos el CEM La Plana

como un complejo en el que la gente viene, suda un rato y se va. Que remos

que nos pregunten y que disfruten al mismo tiempo que cuidan de su

cuerpo y respiran salud, que es nuestro lema”, señala Álvarez.

Tarjeta ‘Combina Salut’
Para profundizar en esta línea se pondrá en marcha durante el mes

de marzo una iniciativa bautizada con el nombre de Combina Salut y que

consistirá en proponer una combinación de actividades diferentes para

educar a su clientela en hábitos saludables. “Proponemos —explica el

responsable de las actividades dirigidas— que en diez días hagan una acti-

vidad de cada color, que deberán sellar en una tarjeta, y cuya recompensa

serán packs regalo, servicios de masaje, entre otros obsequios”. De la de-

cena de centros que Duet Sports gestiona en toda España, el de Esplugues

será el primero en poner en práctica esta iniciativa. 
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En Esplugues cada habitante ha pasado de
consumir 127,4 litros diarios en el 2003 a 114
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El servicio de mediación
intercultural fomenta la
convivencia en la vía pública

La prevención es el medio más útil de

garantizar la mejor de las convivencias. En

Esplugues hace años que se trabaja, desde di-

ferentes ámbitos, con métodos preventivos

para posibilitar la armonía entre todas las per-

sonas que comparten el espacio público. Con

Su misión es prevenir y solucionar los conflictos
que puedan surgir entre personas o colectivos

cívicas intercederá ante los causantes para in-

formarse de la situación y buscar posibles so-

luciones. El papel del mediador es especial-

mente relevante ante la población no autócto-

na, que en muchos casos se comporta con pa-

trones sociales y culturales muy distintos a los

esta misma filosofía, el Ayuntamiento ha crea-

do el servicio de mediación intercultural, con

el que pretende evitar los posibles conflictos

leves que puedan surgir entre personas o co-

lectivos. Estos choques se producen habitual-

mente por falta de conocimiento, sobre todo

por parte de la población recién llegada, de las

normas de uso de los espacios públicos y co-

munitarios, y por la ausencia de comunicación

entre la sociedad de acogida y los recién llega-

dos, que suelen ocurrir por falta de conoci-

miento de la lengua o de los códigos sociales

de convivencia.

El mediador intercultural actúa como

observador de la convivencia ciudadana du-

rante los fines de semana. Y en caso de que

detecte cualquier conflicto convivencial de ca-

rácter leve o un incumplimiento de las normas

de aquí o desconoce algunas de las normas cí-

vicas básicas en nuestra comunidad. La me-

diación intercultural se limita a los posibles

conflictos leves; en los graves, la intervención

continuará dependiendo de la Policía Local. 

Otra de las funciones del mediador es

la de informar sobre los servicios que ofrece

el Ayuntamiento o las actividades que se or-

ganizan en la ciudad, con lo que se pretende

fomentar el arraigamiento de las personas

recién llegadas en la vida cotidiana local y po-

tenciar la cohesión social en la ciudad. 

Las personas que detecten cualquier

problema de convivencia que requiera la in-

tervención del mediador intercultural pueden

comunicarlo a la Policía Local (tels. 092 y 371

66 66) o al Punto de Atención a la Ciudadanía

(tel. 900 30 00 82). 

Ajut de 4.000 euros per la
crisi humanitària a Gaza

El Consell Municipal de

Cooperació ha decidit destinar un ajut

de 4.000 euros per contribuir a pal·liar

els efectes de la crisi humanitària a

Gaza. L’aportació econòmica serà

gestionada a través del Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament.

Exposició solidària
d’Alfons Rodríguez

El fotògraf espluguenc Alfons

Rodríguez és l’autor de l’exposició i del

documental Walata i Tichit. Corazón y

alma del desierto mauritano, dedicats

a aquestes dues ciutats caravaneres de

l’interior de Mauritània, a  la sala

d’exposicions de la Facultat de Belles

Arts de la Universitat de Barcelona, del

28 de gener al 8 de febrer.

La Fundació Finestrelles
apropa els seus 
usuaris al Remolí

La Fundació Finestrelles pro-

disminuïts psíquics ha decidit apropar

l’equipament municipal per a joves 

El Remolí als seus usuaris i usuàries.

El passat 28 de gener un grup de

persones de la fundació,

acompanyades de dos monitors, va

conèixer les instal·lacions i va poder

realitzar-hi activitats pròpies del centre,

com jugar amb la play-station i la Wii.

“Està molt bé que puguem jugar aquí,

no havia vingut mai”, diu Manel,

després de gaudir amb una partida

virtual de bitlles. Sole diu que li agrada

més el karaoke. “Pretenem que

coneguin espais on poden accedir i

integrar-se”, explica Carolina Cornejo,

monitora del grup. La integració social

de les persones amb discapacitat és un

dels objectius de la fundació.

La función del

mediador es infor-

mativa y preventiva
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Salut (reunió del 27 de gener de 2009)
Es presenten les activitats en matèria de promoció de la

salut i prevenció incloses al Programa d’activitats educatives

comple mentàries (PAEC) que s’ofereixen a les escoles. S’in -

forma que la XI Setmana de la Salut, que se celebrarà del 25 al

30 de maig, tindrà com a eix central les depressions, i que la

Fira de la Salut es farà el 30 de maig davant de la Biblioteca

Pare Miquel. S’ex posen programes dels governs de l’Estat i de

la Generalitat que lluiten per contrarrestar l’obesitat, així com

una experiència de l’EAP Lluís Millet amb infants obesos. Es fa

una avaluació de la campanya de prevenció de la Sida.

S’expliquen les actuacions municipals en matèria de control

sanitari dels aliments i d’adopció d’animals de companyia.

Cooperació (reunió del 29 de gener de 2009)
Es comenta el programa de cooperació per a l’any 2009

per part de les entitats i es debat la proposta de distribució que

fa l’Ajuntament per a aquest any, que és acceptada. Es deci-

deix destinar 4.000 euros al Fons Català de Coo peració al De -

senvolupament per l’emergència de la crisi humanitària de

Gaza. S’aprova que la Festa de la Soli daritat i del Comerç Just

es faci el 9 de maig a la Rambla del Carme i s’informa de dues

exposicions —sobre dones del Marroc, del 9 al 22 de març al

Casal de Cultura Robert Brillas, i sobre cooperació a Esplu -

gues, des del 5 de febrer a la Biblioteca Pare Miquel— i d’un

seminari sobre crisi alimentària al Centre Cultural La Bòbila.

CONSELLS 

MUNICIPALS
PARTICIPACIÓ

BORSA 

DE TREBALL

Ref. 708 Metge estranger amb titulació en procés d’homologació

s’ofereix per tenir cura de malalts a domicili.

Ref. 709 Professor d’anglès de 55 anys s’ofereix per fer classes.

Ref. 710 S’ofereix soldador de fil continu i electrode.

Ref. 711 Dona de 39 anys busca feina per tenir cura de persones

grans, matins i tardes. Té experiència. També s’ofereix per acom-

panyar persones a les nits.

Ref. 712 Dona de 31 anys s’ofereix per tenir cura de nens i gent gran

i també per fer neteges a domicilis.

Ref. 713 Professora de primària i secundària a Ucraïna s’ofereix

per fer classes particulars i traduccions del rus i/o de l’ucraïnès.

Ref. 714 Forner de 53 anys amb experiència de 40 anys en la pro-

fessió busca feina.

Ref. 715 Senyora de 58 anys amb títol de quiromassatgista i moni-

tora de lleure s’ofereix per fer cangurs i tenir cura de persones

grans a les tardes i als caps de setmana.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic a

mfuente@esplugues.cat

El Ple municipal debat mocions sobre
els preus de pisos concertats, la
celebració d’actes festius amb
pirotència i el dret a decidir

El Ple municipal del passat 18 de febrer va aprovar una

moció que van presentar PSC, PP i CiU referent a l’increment

de preu dels pisos de règim concertat. El text aprovat insta el

govern de la Generalitat a deixar sense efecte els nous coefi-

cients dels preus màxims de venda d’habitatge concertat que

es van aprovar el mes d’abril de 2008. Aquesta moció va rebre

el suport de PSC, PP i CiU, mentre que ICV va votar en contra i

ERC es va abstenir. També es va aprovar una moció d’ERC

mostrant el suport a les diferents entitats d’Es plu gues de cul-

tura popular i tradicional que utilitzen pirotècnia en les seves

activitats habituals arran de la directiva europea que limita l’ús

d’artificis pirotècnics. El text va ser aprovat per unanimitat.

Finalment, es va desestimar una moció d’ERC per la interna-

cionalització del dret a decidir. PSC i PPC hi van votar en con-

tra i ICV, CiU i ERC, a favor.

La UAB destaca EL PONT per
l’experiència innovadora de ‘L’Agenda’  

El Laboratori de Comunicació Estratègica de la Uni ver sitat

Au tònoma de Barcelona (UAB) ha inclòs la revista El Pont d’Es -

plugues com a exemple de bones pràctiques a la comunicació mu-

nicipal al seu últim treball de recerca, que porta per títol Els go-

verns locals i la Comunicació Es tratègica. Ex pe rièn cies i models.

En concret es fa referència a l’experiència innovadora que ha su-

posat la inclusió de L’Agenda dins de la revista.

El contrabaix, protagonista dels
Concerts de butxaca d’Esplugaviva  

La sisena sessió del cicle Concerts de butxaca al Cau va

tenir com a instrument protagonista el contrabaix. Aquest cicle

promogut per Tradicions i Costums-Esplugaviva té com a ob-

jectiu donar a conèixer els instruments musicals clàssics i tra-

dicionals. La sessió de contrabaix va tenir lloc el passar 25 de

gener al Cau de l’Espluga Viva i va còrrer a càrrec de Marc

Masjoan.

el pont  172 dia 16 BOBOBO:Maquetación 1  23/02/09  11:20  Página 24



EDUCACIÓ

EL PONT D’ESPLUGUES|
172 | març de 2009

25

Les escoles esdevenen, cada cop més,

llocs on l’alumnat rep una formació integral

com a persona, més enllà dels coneixements

acadèmics. Una de les iniciatives que van en

aquest sentit és la que té lloc anualment

cada 30 de gener, amb la celebració del Dia

escolar de la no violència i la pau. La pràcti-

ca totalitat dels centres escolars d'Es plu -

gues fan seva aquesta dia da —una iniciativa

de l'Associació d'Escoles de la Unesco que té

lloc coincidint amb l'aniversari de la mort de

Gandhi— en la qual s'involucra tota la comu-

nitat educativa per transmetre als infants va-

lors com la tolerància, la solidaritat i el res-

pecte a les altres persones.

La implicació dels escolars en les acti-

vitats, amb un fort component lúdic, és un

as pecte clau. Així, entre altres activitats, al

CEIP Isidre Martí cada classe va treballar el

significat d’una paraula i entre totes es va

con feccionar un llibre gegant, de 100 per 70

centímetres, mentre que el dia 30 un alumne

Les escoles es bolquen amb el
Dia de la no violència i la pau

de cada classe va sortir al pati, transformat

en mar, amb un vaixell a la mà per travessar

un pont d’unió.

Al CEIP Lola Anglada es va dibuixar al

terra del pati una gran estrella de 9 puntes

on nois i noies van poder dipositar valors po-

sitius per a la pau en forma de petites estre-

lles lluminoses, mentre en una caixa fosca

introduïen valors negatius.

Alumnes del CEIP Can Vidalet van re-

presentar una obra de teatre, van llegir poe-

mes i van muntar l’anomenat arbre dels de -

sit jos (confeccionat amb propòsits per a la

pau penjats a les fulles).

Escolars del CEIP Gras i Soler van con-

feccionar al vestíbul la paraula Pau en gran

estampada amb mans blanques sobre fons

negre, mentre que al CEIP Prat de la Riba van

fer ocells de colors amb missatges de pau i

alumnes de 6è van llegir un manifest.

Al CEIP Joan Maragall un escolar de

ca da classe va llegir una frase sobre la pau

amb fons musical de l’Adagio d’Albinoni i es

van penjar estels amb missatges de tots els

infants. I al CEIP Matilde Ortuña van dedicar

tota la setmana a fer activitats al voltant de

la fam al món i de la bona alimentació, i el dia

30, escolars i professorat van interpretar una

cançó en diferents idiomes. 

La majoria de les escoles públiques de primària van fer activitats especials amb motiu

de la convocatòria. Els centres educatius fan una important tasca de transmissió de valors

Els centres busquen la
implicació dels infants
perquè aprenguin els
valors de la no violència

Els centres educatius
públics fan jornades 
de portes obertes  

Amb el període de preinscripció

escolar fixat entre el 23 de març i el 3

d’abril, els centres educatius públics

d’Esplugues fan jornades de portes

obertes per donar-se a conèixer. Les

dates per als centres d’educació pri-

mària són aquestes: CEIP Gras Soler,

dies 2 (9.30 h) i 4 de març (18.30 h);

CEIP Folch i Torres, 3 (17.15 h) i 7 de

març (11 h); CEIP Isidre Martí, 11 (18

h) i 17 de març (9.15 h); CEIP Lola

Anglada, 12 (15.15 i 19 h) i 26 de març

(19 h); CEIP Matilde Orduña, 17 (9.15

h) i 27 de març (15 h); CEIP Prat de la

Riba, 17 (17.15 h) i 26 de març (9.15

h); CEIP Joan Maragall, 19 (17.30 h) i

26 de març (17.30 h); i CEIP Can

Vidalet, 24 (9.10 h) i 26 de març (15.10

h). Els instituts d’ensenyament secun-

dari tenen les següents dates: IES

Severo Ochoa, 11 (18 h) i 14 de març

(11 h) per a ESO i 30 d’abril (18 h) i 7

de maig (18 h) per als cicles forma-

tius; IES Joanot Martorell, 17 (19 h) i

21 de març (11 h) per a ESO i 28 d’a-

bril (19 h) per a Batxillerat; IES La

Mallola, 19 (18 h) i 21 de març (12 h)

per a ESO i 5 de maig (18 h) per a

Batxillerat.

Premi per a un alumne
de l’IES Blume  

Daniel Calvo, alumne de segon de

batxillerat de l’IES Joaquim Blume, ha

obtingut un dels premis Cirit que atorga

la Generalitat per fomentar la recerca

entre alumnes de secundària. Calvo (en

la imatge, al costat del conseller

d’Innovació, Josep Huguet, i el director de

l’IES Blume, Victor Cantos) va presentar

un treball que descobria noves formes

d’elaborar el vi a finals del segle XIX.

IMATGE CEDIDA PER L’IES BLUME
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Firesplugues 2009 ja té da -

tes de celebració. Tindrà lloc el

cap de setmana del 16 i 17 de

maig, a la rambla del Carme,

l’em plaçament que fa dos anys es

va estrenar amb aquesta condició

amb un èxit més que notable.

La Fira vol esdevenir, un any

més, un gran aparador del co-

merç local. Els establiments de la

nostra ciutat en seran els grans

protagonistes i per incentivar-ne

la presència al certamen les tari-

fes de participació són molt més

econòmiques que fa dos anys.

Tots els comerciants d’Esplugues

que vulguin ser-hi presents ho po-

dran fer per a penes 200 euros

gràcies a la subvenció de 230 eu -

ros de l’Ajuntament al comerç lo -

cal. Les empreses de fora hauran

d’abonar 430 euros per ser-hi.  

La contractació dels estands

es farà fins al 2 d’abril. L’or ga nit -

zació informarà tots els establi-

ments de les condicions de la ins-

cripció. Les persones interessa-

des a rebre’n més detalls podran

informar-se al departament de

Pro moció Econòmica de l’Ajun ta -

ment (tel. 93 371 33 50,  ext. 641 i

623).

Les empreses locals tindran

preferència respecte a les que vul-

guin participar-hi i no siguin d’Es -

plu gues.

Firesplugues 2009
se celebrarà el 
16 i el 17 de maig

Més de 400 propostes sobre l’oci juvenil 
a la 2a Audiència Pública als nois i noies

Més de 500 estudiants dels instituts Joaquim Blume,

Joa not Martorell, La Mallola i Severo Ochoa i del Centre Edu -

ca tiu Utmar han participat a les sessions prèvies de la 2a Au -

diència pública per a nois i noies de 3r i 4t d’ESO, centrada en

debatre aspectes relacionats amb l’oci juvenil. D’aquestes ses-

sions van sortir més de 400 propostes, que es van tractar el

passat 11 de febrer a una jornada al Centre Municipal Puig Co -

ca en què van participar 46 representants de l’alumnat (foto).

S’inicia així la última fase d’aquest procés participatiu, que

acabarà al juny amb la presentació de les propostes definitives

en un acte públic davant l’alcaldessa i l’equip de govern.

Esplugues participa a un joc basat en
GPS per difondre el patrimoni industrial

Esplugues oculta un tresor. Però per descobrir-lo no cal ser

Indiana Jones. No més, tenir un navegador tipus GPS i ganes de

passar-ho bé. I és que Esplugues, gràcies al seu passat ceramista i

a la fabricació de rajoles de tipus modernista, és una de les ciutats

que participen a Geo-Xating, una iniciativa de la Xarxa de Turisme

In dustrial de Catalunya (XATIC) que busca fomentar el turisme mit-

jançant un joc que convida les persones participants a recòrrer di-

versos punts d’interès des del punt de vista industrial. A través del

web www.geoxating.com es proposen 10 rutes turístiques. Cada

ruta inclou 3 ó 4 punts que les persones participants han de visitar

per trobar una mena de cofre amagat i que estan situats a punts

georeferenciats al web de Geo-Xating (per això cal el navegador).

Els usuaris que, fins al 15 d’abril, completin com a mínim una ruta

podran participar al sorteig d’un cap de setmana en un parador i de

navegadors GPS, entre altres premis. El sorteig se celebrarà del 16

al 19 d’abril al Saló Inter nacional de Turisme de Catalunya.

Celebración en Esplugues del Carnaval 
y del Día de Andalucía

El mes de febrero acaba en Esplugues con dos celebraciones

muy populares, que se estaban produciendo al cierre de esta edi-

ción. Por un lado, el Carnaval, que un año más sacó a relucir la ima-

ginación de la ciudadanía con sus disfraces (del 18 al 22 de febrero,

pero especialmente el sábado 21 con la Gran Rua). El fin de sema-

na siguiente el protagonismo recae en la conmemoración del Día

de Andalucía, a cargo de ACAE y del CCA Plaza Macael.

Els comerços locals podran contractar
els estands per només 200 euros
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El debut de Joan

Manuel Serrat com a

can   tautor va ser a l’ac-

tual sala Joan Brillas de

l’A venç el 2 de maig de

1965.  Serrat va actuar

juntament amb altres

dos components del

col·lectiu ‘Els Setze Jut -

ges’, Remei Margarit i

Joan Ramon Bonet.

L’ac    tuació va agradar molt al públic present, com

set manes després explicava la revista Vida de Es -

plu gas: “Merece también especial atención la valio-

sa colaboración de los tres elementos de “Els Setze

Jutges” por su interpretación de bellas canciones

catalanas de nuevo estilo, a los que nos gustaría que

volvieran otro día, para que sin prisas pudiéramos

gustar su bello arte”.  Serrat va tornar a Esplugues

la dècada dels 70, en el seu primer concert a l’Estat

espanyol després del seu autoexili a Llatinoamèrica.

Serrat: roda el món i torna a
Esplugues   
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Serrat torna a actuar a L’Avenç
44 anys després del seu debut

Joan Manuel Serrat actuarà a Esplugues

44 anys després que la nostra ciutat fos l’esce-

nari del seu debut musical. El proper 22 de

març, el ‘noi del Poble Sec’ pujarà a l’escenari

de L’Avenç Centre Cultural per oferir un concert

davant de 250 persones que al segon dia van ex-

haurir les localitats. El concert a L’Avenç s’in-

clou a la gira 100x100 Serrat. Un dels artífexs

que el cantautor català més universal vingui a

Esplugues és Sergi Re ca sens, president de

L’Avenç des de fa gairebé dos anys. 

• Ha costat molt que Joan Manuel Serrat acce-

dís a fer un concert a L’Avenç?

Joan Manuel Serrat recorda amb molta

estima el primer cop que va pujar a l’escenari.

Va ser aquí, a Esplugues, a L’Avenç, l’any 1965. I

per això, quan li vam proposar de tornar-hi no

ho va dubtar ni un moment, tot i que la nostra

Sergi Recasens, president del Centre Cultural:
“Tenir-lo aquí és un honor i un privilegi”

sala no té res a veure amb els grans auditoris

on actua habitualment. Saberm que el seu en-

torn li va desaconsellar però ell no li ha fet cas i

el dia 22 el tindrem amb nosaltres.

• Què representa per a vostés que Serrat esti-

gui a L’Avenç el 22 de març?

És un honor per a la nostra entitat i un

gran privilegi per a Esplugues. Penseu que és

l’única ciutat del Baix Llobregat que s’ha inclòs

a la gira 100x100 que està fent actualment.

• La venda d’entrades ha estat tot un èxit

Si. El segon dia les vam exhaurir. És una

llàstima perquè podríem haver omplert una

sala molt més gran. Ens ha quedat una llista

d’espera de més de 50 persones que, malaura-

dament, no podrem atendre. 

• L’actuació de Joan Manuel Serrat s’ha inclòs

en una jornada d’agermanament entre L’Avenç

i la ciutat. Amb quin motiu es fa aquesta convo-

catòria?

No volíem que el concert de Serrat que-

dés en una simple actuació. Volíem fer partícip

a tota la població de la il·lusió que ens fa aques-

ta cita i per això vam convocar a un bon nombre

d’entitats, vinculades o no  al nostre centre, per-

què dinamitzessin la jornada. Des d’aquí els vull

agrair la seva participació i la seva col·laboració

amb nosaltres. A més, vam veure que era una

bona oportunitat per fer veure a la població en

general que si volem que L’Avenç continuï sent

un referent a la ciutat li calen reformes estruc-

turals per adaptar-se a les necessitats actuals.

• Quines necessitats són aquestes?

El nostre edifici del carrer Àngel Guimerà

27-29 està obsolet. No té ascensor, ni uns lava-

bos en condicions. Els vestidors per als artistes

són clarament millorables i hem de refer les

sortides d’emergència per adaptar-les a la nor-

mativa. Tot això requereix una inversió econò-

mica molt important que actuacions com la del

Joan Manuel Serrat i el suport de particulars i

d’institucions ens ajudarà a sufragar.   

IMATGE: CRISTINA DIESTRO
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Once upon a time... Així comencen els

contes que un cop al mes els infants poden

sentir a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

En aquest equipament, com al de la Bòbila,

L’hora del conte és una de les activitats amb

més èxit. Segurament, no hi ha nen o nena

d’Es  plu gues que no hagi assistit a alguna de les

sessions que els transporten a mons merave-

llosos de la mà d’experts contacontes. Però,

des de fa alguns mesos, aquesta activitat es pot

fer també en anglès. Llavors, L’hora del conte

passa a ser Story time.

L’artífex d’aquesta iniciativa és Fourat el

Achkar, una ciutadana del Líban que resideix a

Esplugues des de fa menys de dos anys. El

Achkar, arquitecta de professió, dedica part del

L’hora del conte en anglès
Es fa un cop al mes a la Biblioteca Pare Miquel

seu temps lliure, de forma altruista, a explicar

contes. “Això m’ajuda a integrar-me”, diu. Va

començar al Liceu Francès, on estudia la seva

filla, fent-lo en francès i ara ho fa també a

Esplugues, en anglès. “Vaig venir un dia i vaig

sentir un conte en català, i vaig pensar que

podia oferir alguna cosa diferent. L’story time

va adreçat a infants d’entre 2 i 7 anys, que és

l’etapa amb més facilitats per a l’aprenentatge

d’idiomes”, comenta.

Per facilitar que el seu auditori capti la

història, els propis infants participen en l’ela-

boració de l’escenari. El passat 21 de gener va

representar The wolf and the seven little goats

(El llop i les set cabretes). Amb l’assessora-

ment d’El Achkar, nens i nenes van dibuixar les

cabretes. Per a la impulsora de la idea, “és im-

portant fer-los partícips, ja que així aprenen a

visualitzar la història”.

Algunes mares són habituals. La Sandra,

que porta la seva filla Carla, de 2 anys, diu que

li agrada “perquè els fa participar, fent màsca-

res, dibuixos...”. Mateo és pare d’en Pau, tam -

bé de 2 anys, i li sembla perfecte que comenci

a sentir contes en anglès perquè “a aquesta

edat són com esponges”. Juan Carlos, que va

acompanyar l’Adrián, el seu fill de 6 anys, diu

que “ens hem quedat perquè l’he vist molt in-

teressant, per l’idioma, ja que ara comença

l’anglès a l’escola, i pel taller”. 

Contes adaptats al
llenguatge de signes 

Amb l’objectiu d’arribar a tot -

hom, la Biblioteca Pare Miquel també

fa sessions de contes amb acompa -

nyament de llenguatge de signes, com

la del passat 31 de gener a càrrec de

l’equip Ginjoler, amb una història, Una

mà de gínjols, narrada per un ronda-

llaire sord i una persona oient que en

feia la interpretació. La iniciativa

també ser veix per sensibilitzar la res -

ta d’infants de la problemàtica de les

persones sordes.

Antonio Franco: “Les
biblioteques són 
la cèl·lula fonamental de
la formació postescolar”

La Biblioteca la Bòbila va acollir el 3 de

febrer una conferència d’Antonio Fran co,

un dels personatges més importants del

món de la comunicació a Catalunya dels

últims 25 anys. L’exdirector d’El Pe riódico

de Ca talunya va parlar sobre informació

en temps de crisi.

• Quin paper juguen avui les biblioteques

públiques en el món de la informació?

Un paper fonamental. Posar a l’abast

de la gent no només la literatura i les

obres formatives, sinó fer actes culturals

de proximitat i possibilitar el contacte de

la gent molt més enllà de l’accés al paper

les converteix en la cèl·lula fonamental de

la formació postescolar de les persones.

• En temps de crisi es llegeix més?

Hi ha una actitud més perceptiva de la

gent respecte la comunicació en general,

i està tot el dia rebent informació sobre

això. I tot i que el centre de gravetat de la

comunicació s’ha desplaçat cap a la tele-

visió i la ràdio, a través de la premsa hi ha

la possibilitat de tenir una informació més

ordenada, elaborada i selectiva.

• La primera víctima pot ser la premsa

de proximitat?

Segur que en el futur la informació lo -

cal tindrà el seu paper, no sé a través de

quin mitjà, però la superioritat comunica-

tiva dels mitjans escrits, que ofereixen la

possibilitat de guardar i tenir a mà la in-

formació, és un element de garantia de la

seva continuïtat.

• Els mitjans estan actuant de forma res-

ponsable en el tractament de la crisi?

La gent coneix millor el que és la crisi

pel que diuen els mitjans, que majorità-

riament tenen una actitud responsable.

Antonio Franco, durant la seva con-

ferència a la Biblioteca la Bòbila

Fourat el Achkar

implica els infants als

seus contes
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El 27 de març de 1999 es va inaugurar la Biblioteca de la Bò bila,

un equipament cultural pensat per omplir el buit en aquest àmbit que

hi havia al barri de Can Vidalet d’Esplugues i als de Pubilla Casas i Can

Serra de l’Hospitalet. Deu anys després, la biblioteca s’ha consolidat

com l’espai de referència cultural d’una zona amb constants canvis de-

mogràfics.

Situada a la plaça de la Bòbila, eix de la vida social d’aquesta zona

fronterera entre Esplugues i l’Hospitalet, la primera dècada del recinte

cultural ha coincidit amb una explosió social del seu entorn, a causa de

l’arribada de nouvinguts d’altres països en poc temps, que inevitable-

ment ha afectat el seu desenvolupament. “Hem hagut de posicionar-

Biblioteca la Bòbila: 10 anys portant
la cultura al barri de Can Vidalet
L’equipament s’ha convertit en un servei bàsic de la zona després d’haver-se
d’adaptar durant la seva primera dècada a una realitat social canviant

nos continuament i adquirir llibres en funció de l’idioma majoritari

dels usuaris, que ara per ara és el castellà, per la població llatinoame-

ricana, però també les llengües paquistaneses, el rus o el xinès”, diu

Jordi Canal, que dirigeix la biblioteca des dels seus inicis. D’aquest

babel de procedències, en dóna fe un estudi de fa alguns anys sobre les

persones usuàries de la biblioteca: n’hi havia de 52 països.

Però aquesta realitat canviant no ha estat un obstacle perquè la

biblioteca hagi adquirit un paper fonamental en la integració del veïnat.

Segons Canal, “hem arribat al punt que poc després d’arribar una per-

sona al barri vingui a la biblioteca a treure’s el carnet”. Aquest fet

també té a veure amb la necessitat dels nouvinguts de demostrar le-

galment el seu arrelament, però, per al director de la biblioteca, “de-

mostra que ara se’ns percep com un servei bàsic de proximitat, com

un servei comparable fins i tot al centre d’atenció primària”.

La novel·la negra, el referent de cara a l’exterior
Part d’aquest èxit d’arrelament al territori l’ha donat la seva es-

pecialització en novel·la negra. “Un dels objectius amb què va nèixer la

idea de fer un fons de gènere negre i policíac és que podia enganxar

més la gent del barri que altres lectures més elitistes. I hem fet grans

aficionats”, assegura Canal. A més, “ha permès invertir tendències i

ha fet que gent de Barcelona vingui aquí, fins i tot estudiosos del tema

que estan fent la tesi doctoral. Això era insòlit fa deu anys”. Els llibres

d’aquest gènere suposen un 25% dels préstecs totals de la biblioteca.

La seva especialització ha convertit la Bòbila en tot un referent

del gènere. S’hi fan cicles de cinema negre, un club de lectura sobre el

gènere que va ser pioner a Espanya, un fanzine i, sobretot, el premi in-

ternacional L’H Confidencial. Enguany es fa la tercera edició d’aquest

premi, el guanyador del qual ja s’ha donat a conèixer: el càntabre Julián

Ibáñez, amb El baile ha terminado. L’obra, que serà publicada per Roca

Editorial, es presentarà el 28 de març, justament quan la biblioteca farà

deu anys i un dia. “Una efemèride molt adient per a nosaltres”, sen-

tencia Jordi Canal. 

Compta amb persones usuàries de més
de 50 països i es va especialitzar en
novel·la negra per enganxar a la lectura
la gent del barri i atraure visitants

La Biblioteca la Bòbila compta amb un fons de més de 45.000 documents

80.000 préstecs l’any

En deu anys la biblioteca ha su -

mat 1,7 milions de visites, prop de

900.000 préstecs (llibres o altres for-

mats) i compta amb un fons que ja su-

pera els 45.000 volums. Els últims anys

les xifres s’han consolidat en unes

145.000 visites i 80.000 préstecs anuals

(la meitat en paper i l’altra en formats

audiovisual i electrònic). “Va haver-hi

un boom inicial i ara estem en quanti-

tats molt acceptables”, diu el director

de la Bòbila. De les 500 visites diàries

de mitjana, més de mig centenar fan ús

del servei públic d’accés a Internet o

d’ofimàtica.

el pont  172 dia 16 BOBOBO:Maquetación 1  23/02/09  11:20  Página 31



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
172 | març de 2009

32

el pont  172 dia 16 BOBOBO:Maquetación 1  23/02/09  11:20  Página 32



EL PONT D’ESPLUGUES|
172 | març de 2009

33

VIDA CIUTADANA

Més de 70 veus de les corals Musicorum i Joves Musicorum van presentar el 24 de

gener al Col·legi Alemany el seu segon treball, Un dia amb Mary. El títol fa referència al

famós musical dels germans Sherman, Mary Poppins, del qual les corals espluguenques,

dirigides per Sònia Gatell, van recollir i adaptar algunes cançons, gràcies a la implicació del

músic Xavier Torras i del lletrista David Pintó. A més de la suite adaptada de Mary Poppins,

el concert va incloure vuit peces de diferents compositors que pertanyen al repertori habi-

tual de la coral. Un dia amb Mary és el segon treball de Musicorum, que va néixer fa vuit

anys. La seva directora, Sònia Gatell, ha manifestat l’alegria pel resultat obtingut.

Esplugues ha ganado 60 puestos de trabajo gracias a la fusión de dos empresas punte-

ras en el sector tecnológico en Catalunya: Infassi y Kemit. La nueva empresa, que se denomina

Espherica, reúne a 120 empleados en sus instalaciones del barrio de El Gall, donde hace ocho

años se implantó Infassi con una plantilla de 60 trabajadores. La fusión con Kemit ha supuesto

el traslado a Esplugues de los 60 empleados de ésta, hasta ahora en Barcelona. Espherica

gestiona y asesora tecnológicamente a más de 800 clientes del sector público y privado. La al-

caldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y los tenientes de alcaldía Enric Giner y Juan Antonio Fer -

nández visitaron las instalaciones el pasado 29 de enero.

Musicorum presenta en públic la seva
adaptació de ‘Mary Poppins’

La fusión de dos empresas de gestión
informática genera puestos de trabajo

Tallers, contes eròtics 
i cinema, a la Setmana 
de la Sensualitat

Esplugues va viure del 9 al 15 de fe-

brer, avantsala de Carnaval, la segona Set -

mana de la Sensualitat, impulsada per Es -

plujove. Un públic majoritàriament jove va

poder gaudir de pel·lícules com Lucía y el

sexo o Emmanuelle, la lectura de contes

eròtics a càrrec de Juanan Rodríguez (foto) i

tallers de cuina afrodisíaca, massatge erò-

tic, danses i per aprendre a lligar, entre d’al-

tres, així com conèixer les novetats en jogui-

nes íntimes en reunions de tuppersex.

L’Estel, a la Festa de Santa
Eulàlia de Barcelona

La coral L’Estel, formada per joves

alumnes de l’Escola Municipal de Música

d’Esplugues, va oferir un concert el 15 de fe-

brer al Museu Marítim de Bar celona, amb

motiu de la Festa de Santa Eulàlia. Dirigida

per la professora Dora Salica, el seu reper-

tori inclou temes actuals del repertori coral

i de música popular.

El Centro Aragonés celebra
la fiesta de Santa Águeda

El Centro Aragonés de Esplugues ce-

lebró el 7 de febrero su anual comida de

Santa Águeda, una fiesta tradicional dedi-

cada a las mujeres que se celebra en Ara -

gón y en otras zonas de España. Unas cien

mujeres asistieron a la celebración en el

local de la entidad.
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Les I Jornades de Mun ta nya

d’Esplugues, celebrades al mes

de gener, van constatar l’in terès

que desperta l’alpinisme a la ciu-

tat. D’una banda, l’ex posició De 0

a 8.484 metres, 10 anys d’hima-

laisme a Esplu gues, al Casal de

Cul tura Ro bert Brillas, va tenir

unes mil visites, de les quals unes

300 van ser alumnes d’instituts

que van rea litzar visites concerta-

des. La resta van ser particulars

que van passar-hi durant els 15

dies que va romandre l’exposició,

on es van poder veure impactants

fo tografies d’expedicions esplu-

guenques a la cordillera de l’Hi -

mà  laia, videos i l’evolució del ma-

terial durant els últims temps.

L’impulsor de la mostra va

ser l’alpinista espluguenc Xavi

Arias, que va fer el cim de l’Eve -

rest l’estiu passat i que va voler

commemorar els deu anys de la

primera expedició espluguenca,

del Grup Ex cur sionista Gelade,

a la cordillera asiàtica. Arias diu

que el que més valora de la ini-

ciativa ha estat “poder exposar

el món de l’Himà laia als joves.

Es pot dir que han pujat al cim

de l’Everest unes mil perso-

nes”. El que més va impactar

als estudiants dels instituts va

ser “la quantitat de pes que es

transporta en cada ascensió,

uns 25 quilos, i la vestimenta”.

L’altra vessant de les jor-

nades van ser dues sessions

d’audiovisuals a la sala Joan

Brillas del Centre Cultu ral L’A -

venç, on es van poder veu   re

imatges de l’expedició del Grup

Excursionista Ge la de del 1998

al Cho-Oyu, de l’expedició es-

pluguenca que va estar a punt

de fer el cim de l’Eve rest al 2005

i, per primer cop, de l’ascensió

d’Arias a l’E ve rest. Ara toca va-

lorar el seguiment i pensar a

donar continuitat a les jorna-

des.

Èxit de les 
I Jornades 
de Muntanya

El C. N. Esplugues organiza un taller 
de natación sincronizada

El Club Natació Esplugues organiza desde el 7 de febrero

y hasta junio un taller de iniciación a la natación sincronizada,

que cuenta con la participación de unas quince integrantes de

la entidad. Se trata de una actividad de aprendizaje básico, en

el que las participantes se familiarizarán con esta especiali-

dad deportiva, tan en primera fila mediática gracias a los éxi-

tos de Anna Tarrés, Gemma Mengual, Andrea Fuentes y com-

pañía. El curso lo dirige Verónica Piñero, entrenadora del club

y ex-nadadora de sincronizada, que fue varias veces campeona

de España de la especialidad. 

El deporte de Esplugues se solidariza 
con las víctimas de Sant Boi 

Todas las competiciones deportivas del fin de semana del 31

de enero y el 1 de febrero en Esplugues comenzaron con un minuto

de silencio en memoria de los cuatro niños del Club Beisbol Sant

Boi fallecidos el 24 de enero al desplomarse el pabellón en el que

entrenaban. En la foto, jugadores de dos equipos de fútbol 7 del CF

Can Vidalet antes de su partido jugado el 31 de enero en el Campo

Municipal de Fútbol El Molí.

Jornadas escolares de fútbol sala  

Los alumnos de 6º de primaria de los centros públicos y con-

certados de Esplugues participan en las jornadas interescolares de

fútbol sala, los días 27 de febrero en el Complex Esportiu Municipal

La Plana y 6 de marzo en el Poliesportiu Municipal de Can Vidalet.

Cada curso se celebran jornadas interescolares de varios deportes

para fomentar su práctica y dar a conocer sus reglas básicas.

La regidora d’Esports, Montserrat Zamora,

amb l’impulsor de les jornades, Xavi Arias
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Respecte, companyonia, tolerància, res -

ponsabilitat, sacrifici, compromís, esforç, coo -

peració, competitivitat sana... A l’esport, no tot

són resultats, entrenaments o tàctiques. L’ac -

tivitat física diària pot transmetre una sèrie de

valors fonamentals en el creixement d’una per-

sona i així ho van analitzar els participants a la

jornada Els valors educatius de l’esport que la

Diputació de Barcelona, amb la col·laboració

de l’Ajuntament d’Esplugues, va organitzar el

28 de gener a la Masoveria del Museu Can

Tinturé.

Els ponents de la taula rodona, Ricard

Farrés, director de l’Escola Esportiva Llor; An -

dreu Sánchez, àrbitre de jocs escolars; Iolanda

Manzanera, membre d’una AMPA d’escola, i

An drea Fuentes, nedadora de sincronitzada,

van debatre sobre la importància de l’esport

com a eina educativa.  Farrés va insistir que

l’esport és “molt important per transmetre va-

lors cognitius i afectius”; Sánchez va explicar

la importància que els àrbitres també ensenyin

i no es limitin a xiular, “tot i que molt pocs estan

preparats per fer-ho”; i Manzanera va recordar

que als infants “se’ls ha d’animar i no pressio-

nar. Cal reconèixer l’esforç per sobre del re-

sultat”. Per la seva banda, Andrea Fuentes va

dir que els valors de l’esport són bàsics a la

vida: “els entrenadors m’han ensenyat a ser

una bona esportista i a ser millor persona”. 

La jornada, amb una vuitantena de parti-

cipants, va comptar amb la presència de repre-

sentants d’algunes entitats locals. Juan Carlos

Hueto (Penya Esplugues Futbol Sala) va recor-

dar que “una bona relació entre pares i entre-

nadors és basica”; Pedro Rubio (CF Can Vi da -

let) va explicar que “perquè l’esport sigui edu-

catiu, els entrenadors han d’estar ben prepa-

rats”, i Rosa Segarra (CGA Les Moreres) va afe-

gir que “els pares i les mares no han d’interve-

nir en les decisions dels tècnics”. La regidora

d’Esports, Montserrat Zamora, va obrir la jor-

nada. 

El resultat és el que
menys importa
Can Tinturé acull una jornada sobre els valors
educatius de l’esport, organitzada per la Diputació

L’esport és una eina
fonamental per a
l’educació, la integració
i la cohesió social

La Penya Barcelonista
L’Avenç lleva al Camp
Nou a integrantes 
del Espluguenc 
y del Can Vidalet

La Penya Barcelonista L'Avenç,

en colaboración con el Ayuntamiento,

organizó el 8 de febrero una excursión

en autocar al Camp Nou con cuarenta

niños, integrantes de las escuelas

deportivas del FA Espluguenc y CF Can

Vidalet, para presenciar el encuentro

entre el FC Barcelona y el Sporting de

Gijón. Les acompañaron monitores de

las escuelas y miembros de la junta

directiva de la Penya con su presidente,

Jordi Claramunt al frente. El

Ayuntamiento estuvo representado por

la concejal de Deportes, Montserrat

Zamora. Aunque la tarde resultó fría el

entusiasmo de los niños por

presenciar un partido del Barça  y el

espectáculo que dio el equipo

blaugrana hicieron que la excursión

resultara un éxito y dejara en los

pequeños aficionados deseos de

repetirla. 

El Club Esportiu
Endavant, al Campionat
de Catalunya de Natació

El Club Esportiu Endavant  va

tenir deu participants al Campionat de

Catalunya de Natació per a persones

amb discapacitat psíquica, celebrat a

Sabadell. El Club, vinculat a la

Fundació Finestrelles, va sumar dos

primers llocs (Maite Agell a esquena i

a crol) i quatre segons (Begoña

González i Núria Argemí, a crol, i

Rosario Basso i Rosa María Carreras, a

esquena). Tots els participants de

l’Endavant van quedar entre els set

primers de les seves categories. 

El CF Can Vidalet 
está de luto

El Club de Fútbol Can Vidalet

está de luto, por el fallecimiento, el

pasado 3 de febrero, del entrenador de

sus equipos amateur B y benjamín C,

Salvador D. Marco. El club decretó dos

días de duelo oficial.

el pont  172 dia 16 BOBOBO:Maquetación 1  23/02/09  11:20  Página 35



| EL PONT D’ESPLUGUES
172 | març de 2009

36

PUBLICITAT

el pont  172 dia 16 BOBOBO:Maquetación 1  23/02/09  11:20  Página 36



PORTAVEUS

EL PONT D’ESPLUGUES|
172 | març de 2009

37

Contra la
crisi,
confiança en
el futur

L’economia es troba davant la pitjor recessió de caràcter global de

la història recent i sembla que encara no ha tocat fons. Ara, la ciutada-

nia del món estem pagant la cobdícia il·limitada i l’especulació irrespon-

sable d’aquells que van aprofitar uns mercats financers mal regulats in-

ternacionalment.

Al nostre país, davant d’aquesta situació, comptem amb un go-

vern, el que presideix José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera la sorti-

da davant la crisi. Un govern que implanta mesures valentes i que pro-

posa treballar, juntament amb la resta d’institucions, forces polítiques,

agents socials i ajuntaments, contra la destruc-

ció d’ocupació.

Una de les apostes del president Zapatero

és enfrontar-se a aquesta crisi des de l’acció

dels governs locals. En clau d’Esplugues, la nos -

tra màxima prioritat és afrontar aquest moment tan delicat i que ens

afecta a tota la ciutadania amb un pressupost municipal auster però

centrat en la despesa social i en un impuls de la inversió. Un pressupost

que treballa  i amplia les dotacions econòmiques relacionades amb les

polítiques més sensibles per a les persones, les polítiques de benestar,

d’habitatge, de formació i ocupació. Amb serveis i recursos que puguin

donar suport al màxim nombre de ciutadans que ho necessitin, evitant

problemes de cohesió social a la nostra ciutat.

Apostem, també, per més inversió pública per generar o mantenir

més llocs de treball. Per orientar i formar les persones en situació d’a-

tur i restar atents a la situació dels col·lectius més afectats per la crisi.

En aquest moment d’incertesa mundial, volem parlar de futur.

Perquè, com és pot comprovar, la transformació d’Esplugues  no s’atu-

ra, ni ara ni en els propers anys. Perquè tenim un projecte de ciutat in-

novador, socialment avançat i que dóna respostes reals i progressistes.

Un projecte que posa l’accent en la nostra identitat i que combina grans

projectes amb petites actuacions de proximitat.

Així, durant el 2009 tornem a destacar que s’impulsen les obres de

10 equipaments ciutadans. Com ara el teatre auditori, el nou Complex

Esportiu les Moreres, l’edifici judicial, l’Esplugues Future Factory a la

Baronda, la Residència La Mallola, el Mercat Municipal de la Plana, el

Mercat Municipal de Can Vidalet, la nova escola bressol Prat de la Riba,

la pista ciclista Fontsanta, l’Hospital Comarcal o les millores en els

camps de futbol El Molí i Salt del Pí. A més, s’impulsen 13 actuacions de

millora en l’espai públic que afecten pràcticament a tots els sectors del

municipi, entre les quals cal destacar les obres dels carrers A. Clavé, Dr.

Riera i Joan Corrales 

Una altra contribució encaminada a pal·liar els efectes de la crisi és

el Pla municipal d’habitatge. Un dels més ambiciosos de Catalunya si te -

nim en compte les reduïdes dimensions del nostre municipi. Ja s’han ad ju -

 dicat els primers 351 habitatges i es promouran altres 2.000 fins l’any 2015.

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)

93 371 33 50 Ajuntament

092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues

088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra

091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)

112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—

061 Urgències mèdiques

016 Telèfon d’atenció de violència de gènere

93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet

93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric

93 470 02 18 Museu Can Tinturé

93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana

93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres

93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet

93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 

93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat

93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet

93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, 

Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila

93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)

93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)

93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme

93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu

93 371 82 02 Assemblea Comarcal Creu Roja Esplugues – Sant Just  

900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells

93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta

93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat

93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària

93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 

93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2

93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona

93 473 81 65 Registre Civil 

93 372 34 00 Registre de la Propietat

93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)

900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)

900 700 720 (avaries 24 h)

902 250 365 Informació Gas Natural

902 50 77 50 Endesa

010 Informació transports metropolitans

93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83

Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90

Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01

Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52

Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04

Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92

Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21

Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77

Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89

Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10

Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38

Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49

Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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En el Pleno municipal celebrado el 18 de febrero hubo grandes

acontecimientos.

A través de mi blog (http://luisortega.blog.com.es) y, dada la impo-

tancia, tambien en mi facebook, al cual os invito a todos a participar, ya

publiqué un amplio artículo titulado “Escandaloso”, por lo que conside-

raba una gran falta de cortesía política.

El modo cómo se llevó lo que debería haber sido una fiesta de

todos y para todos, pues es con el esfuerzo de todos y de muchos años

por lo que finalmente el día 15 se colocó la primera piedra del Auditorio,

después de 12 años de retraso, tras cambios de

ubicación,  revisiones del proyecto, búsqueda de

financiación, pero todo esto siempre con nues-

tro apoyo e incluso con nuestras aportaciones. Y

ahora todo se diluye con lo que  en el Pleno res-

pondieron a una pregunta formulada por el grupo Popular para saber

“por qué a los grupos de la oposición no se les dió representación en el

acto o al menos mención”, al responder que se trataba de un acto de

Gobierno y que posiblemente se haya cometido un error de protocolo

(como también ocurrió en la presentación de la Ley de Barrios en Can

Vidalet, que también denunciamos).

Ante la respuesta y usando el pragmatismo, obviamente llegamos

a la conclusión de que el problema del Ayuntamiento en los citados

casos es, por lo tanto, el director de Protocolo, persona de confianza del

Equipo de Gobierno, quien no desempeña correctamente su  función. 

Es por ello que el Grupo Municipal del Partit Popular pidió el cese

inmediato de dicho cargo de confianza, el director de Protocolo, pues no

podemos confiar, y a las pruebas me remito, en que desempeñe su fun-

ción como es debido.

Nuestra petición evidentemente generó un enorme revuelo.

Y por otra parte todos los grupos políticos con representación en el

Ayuntamiento y hoy en la oposición, formulamos un ruego conjunto y por

escrito por el cual invitábamos a la reflexión al Equipo de Gobierno con la

finalidad de que éste corrigiera la excesiva subida en los impuestos y

tasas municipales (Ordenanzas Fiscales). Como ya he explicado en repe-

tidas ocasiones, la subida experimentada ha sido del 4,9%, 3,5 veces por

encima del IPC Estatal y poniendo como ejemplo a un municipio impor-

tante de la comarca que ya ha corregido bajando al 1,6% dicha subida.

La respuesta del Equipo de Gobierno fue NO a ningún tipo de revi-

sión ni rebaja. 

Dados los tiempos de crisis que actualmente vivimos,  por nuestra

parte, el tema aún no está cerrado.

En lo concerniente a los pisos de precio concertado, os diré que no

cejaremos en nuestro esfuerzo por conseguir que los precios de venta

vuelvan a su sitio.

Mas información en el blog y facebook.

Inquietud

Luis Ortega | PPC

Quan es van aprovar els pressupostos ja vam denunciar l’augment

exagerat de la pressió fiscal d’aquest any (l’IBI un 6,4%), que s’havia de

sumar a l’escandalós augment de l’any passat (un 8,12%). Es tracta,

doncs, d’un augment injustificat i més tenint en compte que hem acabat

l’any amb una inflació de l’1,4%. El govern socialista va fer servir la majo-

ria absoluta per rebutjar la proposta del nostre grup per adequar la pres-

sió fiscal a l’augment real del cost de la vida.

El nostre grup considera que en una situació de crisi el que cal és

augmentar les inversions per crear llocs de treball i augmentar la despe-

sa en serveis socials per ajudar les persones més necessitades. Però és

això el que fan realment? 

Ja us dèiem que dels 650.000 euros de més

que preveuen ingressar de més gràcies a l’aug-

ment de la pressió fiscal als serveis socials

només hi dedicaran un augment de 176.489

euros. I si mirem les inversions encara és pitjor:

aquest any hi dedicaran 9.550.757 euros mentre que l’any passat es van

dedicar a inversions 16.332.300 euros.

És a dir més impostos i menys inversions. No vindria malament

que siguin capaços d’explicar on van a parar aquests diners que paguem

de més i que s’estalviïn xifres demagògiques i absolutament falses com

les de l’últim Pont,  on tenen la barra de dir que  “del total de la despesa,

el 83 per cent es destina a despeses directes de serveis socials i me-

diambientals”. Dintre d’aquestes xifres inclouen els supersous que es

paguen a ells mateixos els membres de l’equip de govern? Si vols fer una

idea de com gasten els nostres diners i fas servir la pàgina web i el Pont

obtindràs un galimaties de xifres incomprensibles.

El que ens salva les xifres d’inversió en relació a l’any passat són

els 8.192.079 euros del Fons estatal d’inversió local  aprovat pel govern

espanyol dintre de les mesures anticrisi. Aquests diners estan destinats

a inversions que s’han de fer necessàriament el 2009 i que tindran sens

dubte un efecte positiu en la creació de llocs de treball. 

És important explicar que els ajuntaments reben molt pocs recur-

sos de l’administració central i que els responsables d’aquesta situació

són el PSOE i el PP perquè tots dos, quan són a l’oposició, reclamen més

diners per als ajuntaments, però quan són al govern s’obliden de les pro-

meses. 

Quan aquest any es van començar a conèixer les gran xifres dels

pressupostos de l’Estat es va aixecar una unànime queixa del món muni-

cipal perquè els ajuntaments continuaven marginats. Després, quan es

va dir que es crearia aquest fons extraordinari, els ajuntaments van ca-

llar perquè rebrien una aportació extra que vindria molt bé en època de

crisi. Però no hem d’oblidar que es tracta d’una mesura provisional,

només per un any, i el que cal és un finançament just que permeti que

els ajuntaments puguin complir bé les seves funcions.

Pel que fa a les inversions que farà el nostre ajuntament amb

aquests recursos, la veritat és que una vegada més han decidit sense

comptar amb ningú, no s’ha fet cas de la nostra proposta que s’invertís

en supressió de barreres arquitectòniques ja que estem incomplint greu-

ment la llei. També exigirem que els projectes contractin el màxim possi-

ble de mà d’obra i que siguin prioritàriament persones sense feina

d’Esplugues.

Més 
impostos 
i menys 
inversions

Isabel Puertas | ICV
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PORTAVEUS

Il·lustríssima
Senyora
Alcaldessa

El passat diumenge dia 15 de febrer va ser posada la primera

pedra del futur, i anhelat, auditori d’Esplugues. L’Auditori arribarà amb 6

anys de retard, segons les previsions de l’Ajuntament, i el primer acte

organitzat al seu voltant, l’acte de la col·locació de la primera pedra, co-

mença amb mal peu.  Crec que tots els grups politics amb representa-

ció  municipal hem fet algun que altre esforç en favor d’aquesta neces-

sària infraestructura. Ignoro els esforços dels altres partits, particular-

ment he dedicat diversos matins a intentar trobar-me finançament o el

compromís d’altres administracions, així li vaig manifestar a vostè ma-

teixa, posant-me a la seva disposició, com tam -

bé vaig fer-ho al portaveu del seu Grup Muni -

cipal quan vaig saber del seu interès a entrevis-

tar-se amb el Conseller de Cultura durant un

acte electoral, de caire privat, que ERC va orga-

nitzar a la nostra ciutat. També vaig reclamar-li un projecte concret de

l’auditori, amb el seu Pla d’usos, per tal de poder defensar-lo amb més

arguments.  Dissortadament vostès no m’han tornat a parlar del tema i

jo he considerat que no necessitaven l’ajut del grup d’ERC per tirar en-

davant el projecte.

Quan vaig rebre una invitació per l’acte de col·locació de la prime-

ra pedra vaig creure oportú no assistir a l’acte, òbviament en senyal de

protesta; el que jo no sabia és que no es tractava de posar la primera

pedra si no de llançar la primera pedrada de menyspreu envers tota l’o-

posició municipal, convertida en espectadors muts i invisibles d’un acte

clarament partidista del PSC sota l’empara de l’Ajuntament.

Pot explicar-me quin paper institucional feia la diputada del PSC,

senyora Carme Figueras, a l’acte? Potser el Grup Parlamentari So -

cialista finançarà la construcció del teatre auditori? És la senyora Carme

Figueras qui, personalment, posarà diners de la seva butxaca per edifi-

car-lo? 

Lamento profundament que vostès converteixin qualsevol acte

institucional en un acte clarament partidista, he de suposar que s’ha

acabat l’etapa del que vostè mateixa defensava, és a dir, l’etapa del con-

sistori on cada portaveu municipal desenvolupava una tasca de repre-

sentació com a mostra de la pluralitat política i del treball en comú de

tots els politics en benefici de la ciutadania.

No li recordaré el discurs que vaig fer el dia de la seva investidura

com alcaldessa, segurament era llarg, potser espès, malgrat tot també

apel·lava a les seves virtuts com a política oberta al diàleg amb els di-

versos grups municipals, segurament entre tots hem malbaratat les

seves virtuts i l’hem convertit en la seva pròpia caricatura, tal i com la di-

buixen determinats sectors de la nostra ciutadania. Llàstima, la Pilar

s’ha convertit en la Il·lustríssima Senyora Diaz.

Jordi Figueras |

ERC-AM

El passat 15 de febrer es duia a terme la posada de la primera

pedra del futur auditori municipal d’Esplugues al barri de La Plana.

Un acte on el PSC-PSOE i l’alcaldessa van repartir unes quantes

dosis de prepotència, de mal gust i d’un partidisme inapropiat per la inau -

guració d’unes obres tan demandades per la societat civil espluguina i

que suposaran la creació d’un equipament estratègic en la política cultu-

ral d’aquesta ciutat.

Sense ser nomenats en cap moment, els portaveus i regidors de

l’oposició vam veure com el PSC-PSOE optava per ignorar la nostra pre-

sència i els nostres vots (vull recordar que l’audi-

tori ha tirat endavant amb el suport dels 5 partits

polítics representats a l’Ajuntament, i no només

amb els únics vots del PSC-PSOE). 

Però, per sorpresa nostra, la presència

d’una diputada del PSC-PSOE a l’escenari! Què hi pintava la sra. diputada

socialista en un escenari quan el Govern de la Generalitat no ha finançat

res del projecte de l’auditori? La resposta és senzilla: donar ales a la sra.

Díaz perquè no es sentís tan sola en un projecte que el PSC-PSOE ha

anat prometent durant més de dotze anys… És a dir, els electes munici-

pals ignorats per tots costats i militants socialistes que RRES tenen a veure

amb Esplugues a l’escenari fent el numeret.

Sincerament, l’egoïsme de la sra. Díaz i del PSC-PSOE sembla ara

ja no tenir límits. Un egoïsme que es manifesta en el ninguneig a l’oposi-

ció per a les notícies bones per al municipi (recordo altres actes on se’ns

ha ignorat tot i representar la meitat de la ciutadania: acte del dia contra

la violència de gènere, l’acte de la llei de barris de Can Vidalet) i que per a

les situacions crítiques (per exemple, les tradicionals xiulades que acu-

mula la sra. Díaz al pregó de Festa Major) se’ns posen totes les facilitats

per estar al seu costat. 

Però bé, per rematar el tema, el fons d’un escenari amb un color

vermell corporatiu del PSC-PSOE. El que algú em va dir que era “publici-

tat subliminal”. 

La sra. Díaz sembla que hagi esgotat l’esperit dialogant i respec-

tuós amb els grups polítics que representem, no només gairebé el 50%

de la nostra ciutadania, sinó que representem la pluralitat democràtica

que en aquests moments tant es necessita a Esplugues vistes les pràcti-

ques totalitàries del govern municipal. Callar i silenciar l’oposició no és

una pràctica gaire neta en un sistema demòcrata com el nostre.

Només em queda advertir-los amb una dita molt coneguda de la

cultura castellana: “quien siembra vientos recoge tempestades”. I la so-

ledat no és la millor manera per governar aquesta ciutat. És per això que

des de Convergència i Unió seguirem reclamant un respecte per a tots

aquells votants que no han votat al govern municipal. Perquè tothom ha

de ser tingut en compte en aquest procés de construcció municipal.

Noves 
dosis de
prepotència 
i la història
de l’auditori
vermell

Roger Pons | CiU
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